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INLEIDING 
Muiswerkprogramma’s zijn computerprogramma’s voor het onderwijs. De programma’s draaien 

onder Windows en zijn eenvoudig te gebruiken. Het belangrijkste principe van Muis-

werkprogramma’s is dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar oefenmateriaal dat 

aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw 

oefenen. De begeleidingsmogelijkheden van Muiswerk komen het best tot hun recht wanneer 

het programma en de bestanden geïnstalleerd zijn in een netwerk. De docent heeft dan extra 

mogelijkheden om leerlingen te sturen en te volgen.  

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren 

van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Het vormt een basis die ook nodig is voor het leren 

van vreemde talen. Zowel allochtone als niet-allochtone leerlingen kunnen er hun voordeel mee 

doen. Alleen de belangrijkste woordsoorten en zinsdelen komen in dit programma aan bod. De 

vrijwel complete traditionele grammatica komt aan bod in het Muiswerkprogramma ‘Ontleden 

en Benoemen 1 en 2’; speciaal voor allochtone leerlingen is het programma ‘Grammatica I-III’. 

Muiswerk Basisgrammatica kan gebruikt worden naast elke lesmethode. Leerlingen hoeven 

geen specifieke voorkennis te hebben om met het programma te kunnen werken.  
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BASISGRAMMATICA EN MEIJERINK 
Vanwege de zorg over het kennisniveau voor taal en rekenen formeerde het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Reke-

nen. De expertgroep (commissie Meijerink) kreeg als opdracht om te adviseren wat leerlingen 

van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Het resultaat is beschreven in het rapport 'Over 

de drempels met taal en rekenen'.  

Het rapport geeft aan wat leerlingen op belangrijke momenten in hun schoolloopbaan moeten 

kennen en kunnen. Deze belangrijke momenten worden ook wel ‘drempels’ genoemd en behel-

zen de overgangen tussen basisonderwijs, vmbo, mbo, vwo, hbo en universiteit. Als leerlingen 

deze drempels makkelijker kunnen nemen, hebben ze meer kans op een optimale schoolloop-

baan. Om ze hierbij te helpen, heeft de Expertgroep beschrijvingen van vier niveaus geformu-

leerd: 1F, 2F, 3F en 4F. Deze niveaus beschrijven de kennis en vaardigheden die de leerlingen op 

de drempelmomenten moeten beheersen. 

 

De stof die in het Muiswerkprogramma Basisgrammatica behandeld wordt, gaat tot en met 

niveau 2F. 

DOELGROEP 
Het computerprogramma Basisgrammatica is bedoeld voor leerlingen in de eerste klassen van 

vmbo-bbl, -kbl en -gl. In de brugklassen van vmbo-tl,  havo en vwo kan het programma gebruikt 

worden voor dyslectische of taalzwakke leerlingen voor wie Ontleden en Benoemen 1 & 2 nog 

wat te moeilijk is. In het mbo, het volwassenenonderwijs en de basiseducatie kan het program-

ma gebruikt worden voor remediërende doeleinden.  

Het programma is bijzonder geschikt voor groepen waarin niveauverschillen bestaan. Het pro-

gramma kan zowel gebruikt worden door leerlingen die nog veel spellingfouten maken als door 

leerlingen die al enigszins gevorderd zijn. De doelgroep is dus erg breed. Met name voor leer-

lingen die het ‘gewone’ oefenen niet interessant meer vinden, biedt dit computerprogramma 

nieuwe mogelijkheden. Het programma is geschikt voor zowel allochtone als niet-allochtone 

leerlingen.  
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STRUCTUUR 
Het basisprincipe van Muiswerkprogramma's is dat een diagnostische toets de leerling stuurt 

naar oefenmateriaal dat aansluit bij de fouten die hij maakte. De toets kan herhaald worden en 

eventueel leiden tot opnieuw oefenen. Ook Muiswerk Basisgrammatica is zo gestructureerd. Er 

kan op verschillende manieren gedifferentieerd mee gewerkt worden (zie de sectie DIDACTIEK). 

De bovengenoemde lesstof is dus ingedeeld in rubrieken (onderwerpen) en diezelfde rubrieken 

komen in de toetsen terug. 

OMVANG 
Het lesbestand Basisgrammatica bestaat uit 69 - vaak variabele - oefeningen (voor een stofover-

zicht, zie blz. 14). De oefeningen zijn onderverdeeld naar onderwerp. In totaal zijn in dit lesbe-

stand ruim 1300 vragen, ruim 1000 woorden en 11 teksten verwerkt. Er zijn 14 oefenvormen 

gebruikt: Rijen (6x), Stenen (5x), Open vraag (9x), Wijs aan in zin (7x), Kies woord in zin (1x), 

Meerkeuze (1x), Meerkeuze-2 (1x), Meerkeuze-3 (9x), Meerkeuze-4 (17x), Wijs aan in tekst (11x), 

Plaats woord (1x), Plaatje klikken (1x), Volgorde (1x), Slepen (3x) (voor een beschrijving van de 

oefenvormen, zie de sectie DIDACTIEK. 

Muiswerk Basisgrammatica heeft 147 uitlegschermen. Bij elke oefening horen een of meer van 

deze schermen, waarin met behulp van schema's, regels en voorbeelden de stof kort wordt 

uitgelegd. Deze vormen altijd het begin van de oefeningen. Tijdens het oefenen kan de uitleg op 

elk gewenst moment opnieuw geraadpleegd worden.  

Het lesbestand Basisgrammatica heeft vier toetsen: een toets waarin alle onderwerpen aan de 

orde komen en drie deeltoetsen die elk een deel van de stof beslaan. De toetsen in een Muis-

werkprogramma zijn een afspiegeling van de inhoud (zie boven). De toetsen kunnen zowel voor 

diagnose als voor evaluatie gebruikt worden omdat ze een variabele inhoud hebben, terwijl wel 

steeds dezelfde problemen bevraagd worden. De stof is ondergebracht in vier afdelingen. De 

opbouw van onderwerpen en afdelingen is cumulatief. Wat in eerdere oefeningen aan de orde 

kwam, wordt verderop bekend verondersteld.  

Elke deeltoets bestrijkt een deel van de stof. Toets Z1 bestrijkt rubriek A t/m C en heeft 18 vari-

abele meerkeuzevragen. Hij gaat over zelfstandig naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord 

en werkwoord. 

Toets Z2 bestrijkt rubriek D t/m G en heeft 24 variabele meerkeuzevragen over tijden, persoons-

vorm, gezegde, voltooid deelwoord, onderwerp. 

Toets Z3 bestrijkt rubriek H t/m K en heeft 20 variabele meerkeuzevragen over zinsdelen, lang 

onderwerp, lijden voorwerp, hoofd- en bijzin. 

Toets Z4 beslaat alle onderwerpen en bestaat uit 33 variabele meerkeuzevragen en alle onder-

werpen van het bestand komen aan de orde: zelfstandig naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naam-

woord, werkwoord, tijden, persoonsvorm, gezegde, voltooid deelwoord, onderwerp, zinsdelen, lang 

onderwerp, lijdend voorwerp, hoofd- en bijzin. 

Voor de manier waarop toetsen en oefeningen in de lespraktijk ingezet kunnen worden, zie de 
sectie DIDACTIEK. 
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 Het hoofdscherm van Basisgrammatica. Pas na het maken van een diagnostische toets (Wat weet je al?) verschijnt de knop 
met het persoonlijk oefenprogramma van de betreffende leerling, genaamd ‘Jouw Oefeningen’.  

Het lesbestand Basisgrammatica bestaat dus uit: 

 De computerbestanden van Basisgrammatica: 69 oefeningen die onderverdeeld zijn naar 

probleemgebied; één uitgebreide toets waarin alle onderwerpen aan de orde komen en 

drie deeltoetsen waarin een deel van de stof behandeld wordt. De meeste oefeningen en 

toetsen kunt u ook op papier afdrukken. 

 Een uitgebreide helpfile in zogenaamd 'pdf-formaat'. 

 Een overzichtelijke handleiding op papier. 
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INHOUD 
Muiswerk Basisgrammatica behandelt alle basisonderwerpen die nodig zijn voor het leren van 

de Nederlandse spelling en zinsbouw. Er wordt aandacht besteed aan alle onderwerpen die in de 

methodes voor het basisonderwijs en het vmbo behandeld worden. Die onderwerpen zijn: 

 zelfstandig naamwoord en lidwoord 

 bijvoeglijk naamwoord, 

 werkwoord 

 werkwoordstijden 

 persoonsvorm en gezegde 

 voltooid deelwoord 

 onderwerp 

 zinsdelen 

 lang onderwerp 

 lijdend voorwerp 

 hoofd- en bijzin 

Er is ook een verzamelrubriek (rubriek L) waarin de hele stof in samenhang geoefend kan wor-

den. De oefeningen in deze rubriek zijn een goede voorbereiding op toets Z4 waarin eveneens 

alle stof aan bod komt. 

Hieronder is aangegeven hoe elk van de onderwerpen bij Basisgrammatica is ingevuld. Sommige 

onderwerpen lijken misschien te eenvoudig voor de beoogde doelgroep, maar u moet in aan-

merking nemen dat bij de diagnostische aanpak die wij voorstaan die oefeningen alleen tevoor-

schijn komen als uit de diagnostische toets blijkt dat een leerling de stof niet beheerst. 

ZELFSTANDIG NAAMWOORD EN LIDWOORD 
Een belangrijke inhoudelijke categorie van de taal zijn de zelfstandige naamwoorden, die we 

gebruiken om mensen, dieren en dingen in de werkelijkheid te benoemen. Eerst wordt gewerkt 

met plaatjes, waarmee een beroep wordt gedaan op de intuïtie van de leerling. Leerlingen leren 

deze woordsoort vervolgens herkennen op basis van een omschrijving van de inhoud: zelfstan-

dige naamwoorden noemen een mens, een dier of een ding. Dat ‘ding’ kan concreet of abstract 

zijn. Tenslotte komen in deze rubriek verschillende vormkenmerken aan bod: er hoort meestal 

een lidwoord bij het zelfstandig naamwoord; zelfstandige naamwoorden hebben meestal een 

enkelvoud en een meervoud en ook vaak een verkleinwoord. De leerling moet uiteindelijk in 

staat zijn een zelfstandig naamwoord te herkennen in de context van een zin of een tekst. De 

afdeling bestaat uit acht oefeningen en er zijn zes verschillende oefenvormen gebruikt. 
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Oefening A7 is van het type ‘Wijs-aan-in-tekst’. Leerlingen moeten de zelfstandige naamwoorden in een tekst aanwijzen. De 
correct aangewezen woorden komen in een lijst aan de rechterkant te staan. 

BIJVOEGLIJK NAAMWOORD 
Ook bij het bijvoeglijk naamwoord aandacht voor zowel de betekenis als de vorm. Een bijvoeg-

lijk naamwoord noemt een kenmerk of eigenschap van een zelfstandig naamwoord (betekenis). 

En wat de vorm betreft: een bijvoegllijk naamwoord heeft vaak een vergrotende en overtreffen-

de trap (snel- sneller- snelst) en kan – afhankelijk van het zelfstandig naamwoord en het lid-

woord waarmee het samen een woordgroep vormg - twee vormen vormen aannemen (groot en 

grote). Uiteindelijk moet de leerling kunnen aangeven welk woord een bijvoeglijk naamwoord is 

en ook welke vorm wanneer gebruikt wordt. Er horen bij deze afdeling zes oefeningen in vier 

verschillende oefenvormen. 

 
In de uitlegschermen worden niet alleen de regels uitgelegd, maar ook voorbeelden gegeven. Dit is een van de uitlegschermen 
van oefening B4. 

WERKWOORD 
De rubriek over het werkwoord vormt de basis van enkele rubrieken die volgen (tijden, per-

soonsvorm, voltooid deelwoord). Eerst wordt in de eerste oefening gewerkt met plaatjes, waar-

mee een beroep wordt gedaan op de intuïtie van de leerling. Het werkwoord wordt vervolgens 

uitgelegd aan de hand van de inhoud: een werkwoord zegt wat iets of iemand doet. Dan komen 



Lesstof Basisgrammatica   9

  

enkele vormkenmerken aan de orde: de verschillende vormen die een werkwoord aan kan 

nemen; het bestaan van splitsbare en onsplitsbare werkwoorden. De acht oefeningen zijn weer 

gevarieerd: zes oefenvormen. 

 

C3 is een oefening van het type ‘Stenen’. De leerling moet aanwijzen welke (tien) woorden werkwoorden zijn. Er zijn er hier tot 
nu toe twee woorden goed aangewezen en twee  fout (doorgestreept).  

TIJDEN 
De tijd van het werkwoord is als basis voor de spelling zó belangrijk dat er hier een aparte afde-

ling aan gewijd wordt. Met tegenwoordige en verleden tijd worden de noties ‘nu’ en ‘vroeger’ 

verbonden. In deze afdeling ook aandacht voor het verschijnsel dat sommige werkwoorden in de 

verleden tijd van klank veranderen (onregelmatige werkwoorden) ten opzichte van werkwoor-

den die dat niet doen, de klankvaste (regelmatige) werkwoorden. De termen ‘sterk’ en ‘zwak’ 

worden niet gebruikt. Er zijn zeven oefeningen met vier verschillende oefenvormen. 

 
In oefening D3 moet een gegeven woord in de context van een zin in een andere tijd getypt worden. 

PERSOONSVORM 
Als leerlingen weten wat een werkwoord is en wat tijden zijn, dan kan de persoonsvorm aan bod 

komen. De afdelingen zijn dus niet toevallig in deze volgorde gezet. In eerste instantie worden in 
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deze rubriek alleen simpele enkelvoudige zinnen behandeld; sommige mét en ander zonder 

tweede werkwoord. In de laatste oefeningen komen ook eenvoudige samengestelde zinnen voor. 

Bij het spellen van werkwoorden moeten leerlingen ook bij deze zinnen in staat zijn te bepalen 

of een werkwoord een persoonsvorm is. De afdeling heeft acht oefeningen en er zijn vijf verschil-

lende oefenvormen. 

 
In de E-oefeningen worden een schema voor het vinden van de persoonsvorm gebruikt. 

VOLTOOID DEELWOORD 
We hebben ervoor gekozen het voltooid deelwoord apart te behandelen omdat deze werk-

woordsvorm bij de werkwoordspelling meestal ook apart behandeld wordt. Een leerling die het 

voltooid deelwoord aan zijn vorm herkent, maakt meestal minder fouten bij de spelling van 

zowel persoonsvorm als het voltooid deelwoord zelf. De afdeling bestaat uit zes variabele oefe-

ningen en er zijn vijf verschillende oefenvormen gebruikt. 

 

Bij oefening F2 moet het hele werkwoord worden afgeleid van het voltooid deelwoord. De leerling moet dat invullen op de open 
plaats. 
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ONDERWERP 
Voor het kunnen schrijven zonder fouten is het nodig dat leerlingen weten wat het onderwerp 

van de zin is, of in elk geval het onderwerp dat bij de persoonsvorm hoort. De onderwerpvraag 

(Wie of Wat + werkwoord(en)) wordt in deze rubriek als methode gebruikt om het onderwerp 

te vinden. Dit ‘vinden’ wordt eerst op een intuïtieve manier geprobeerd in (H1) en later wat 

formeler. Bij de hogere oefeningen ook aandacht voor moeilijke onderwerpen als ‘men’ of ‘direc-

tie’, die taalkundig enkelvoud zijn, terwijl ze inhoudelijk  aan meervoud doen denken. Zes oefe-

ningen in deze afdeling en daarbij worden vijf oefenvormen gebruikt. 

 
In oefening G5 moeten onderwerpen in de zinnen van een tekst worden aangewezen. De gevonden onderwerpen komen rechts 
in een kolom. 

ZINSDELEN 
Om zicht te krijgen op de zinsbouw, is het belangrijk te weten dat zinnen opgebouwd zijn uit 

zinsdelen. Wie wil weten welke woorden samen een zinsdeel vormen, kan de volgorde van de 

woorden in de zin veranderen. Je kunt ook proberen welke woorden samen vóór de persoons-

vorm kunnen staan. Die woorden vormen een zinsdeel. Vijf oefeningen in deze afdeling en drie 

verschillende oefenvormen. 

 
Bij oefening G2 moet de leerling de persoonsvorm van de zin steeds naar de juiste plaats slepen. Zoals bij alle oefeningen kan 
de leerling tijdens het oefenen, d.m.v.  de knop met het i-symbool,  terugkeren naar de uitlegschermen. 
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LANG ONDERWERP 
Onderwerpen kunnen uit een of meer woorden bestaan. Bij langere onderwerpen is er soms een 

probleem. Voor het bepalen van het getal van de persoonsvorm moet je weten welk woord in het 

onderwerp het hoofdwoord is, waaraan de persoonsvorm zich aanpast. Deze rubriek bestaat uit 

twee oefeningen, beide in de meerkeuzevorm. In de eerste oefening wordt stap voor stap het 

algoritme behandeld dat leidt tot de juiste persoonsvorm.  

 

LIJDEND VOORWERP 
Het lijdend voorwerp hoort niet tot de stof die volgens Meijerink c.s. op de basisschool behan-

deld dient te worden. Om echter voldoende stof te hebben voor leerlingen die wat sneller gaan, 

is dit onderwerp toch opgenomen in het programma. Rubriek J bestaat uit vier oefeningen met 

drie verschillende oefenvormen. 

 
Er zijn werkwoorden die een lijdend voorwerp bij zich moeten hebben en werkwoorden waarbij dat niet zo is. In oefening J2 
leren leerlingen deze werkwoorden onderscheiden. 

HOOFD- EN BIJZIN 
Ook de stof over hoofd- en bijzin hoort niet tot de stof die op de basisschool behandeld wordt. 

Voor leerlingen die wat voor liggen op de rest, is het echter prettig als ze verder kunnen gaan 



Lesstof Basisgrammatica   13

  

met stof uit het voortgezet onderwijs. Bepalend voor de vraag of een zin hoofd- of bijzin is, is de 

plaats van de persoonsvorm. In hoofdzinnen staat de persoonsvorm op de tweede plaats, in 

bijzinnen staat hij meestal achteraan. Verder kan een bijzin vaak door één woord vervangen 

worden, een hoofdzin niet. De rubriek bestaat uit vier oefeningen met drie verschillende oefen-

vormen. 

 
In oefening K2 moet geklikt worden in het zinsdeel dat je door één woord kunt vervangen. Dat is een bijzin.  

VERZAMELRUBRIEK 
Rubriek L is een verzamelrubriek waarin alles bij elkaar komt wat in dit programma behandeld 

is. Voorafgaand aan een van de toetsen kan de docent een oefening van deze rubriek laten ma-

ken. Er is voor deze oefeningen gebruikgemaakt van verschillende teksten, waardoor de oefe-

ningen variabel zijn. Ze kunnen dus herhaald worden en de leerling krijgt dan steeds een andere 

tekst, met andere vragen, maar wel over dezelfde stof. 
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OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN BASISGRAMMATICA  
Links in het overzicht staan de onderwerpen. In de tweede kolom de namen van de oefeningen 

die over het onderwerp gaan.  

Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven 

Z1 Toets Rubriek A t/m C Meerkeuze 1 18 

Z2 Toets Rubriek D t/m G Meerkeuze 1 24 

Z3 Toets Rubriek H t/m K Meerkeuze 1 20 

Z4 Toets Rubriek A t/m K Meerkeuze 1 33 

A zelfstandig naamwoord 1 Zelfstandige naamwoorden Plaatje klikken 1 13 

  2 De of het sorteren Rijen 1 20 

  3 Verkleinwoorden zoeken Wijs aan in tekst 2 9 .. 12 

  4 Meervoud -en of -s Rijen 1 20 

  5 Meervoud herkennen Stenen 1 20 

  6 Zelfstandige nw aanwijzen Wijs aan in zin 2 10 

  7 Zelfstandige nw in tekst Wijs aan in tekst 2 13 .. 17 

  8 Zelfstandig naamwoord Meerkeuze 2 18 

B bijvoeglijk naamwoord 1 Bijvoeglijk nw kiezen Meerkeuze 1 10 

  2 Trappen aanwijzen Wijs aan in tekst 3 10 .. 12 

  3 Trappen invullen Open vraag 1 15 

  4 Groot of grote Open vraag 2 10 

  5 Bijvoeglijke nw aanwijzen Wijs aan in tekst 2 9 .. 13 

  6 Bijvoeglijk naamwoord Meerkeuze 3 20 

C werkwoord 1 Werkwoorden typen Open vraag 1 10 

  2 Hele werkwoord typen Open vraag 2 10 

  3 Werkwoorden aanwijzen 1 Stenen 2 20 

  4 Werkwoord aanwijzen Wijs aan in zin 2 10 

  5 Werkwoorden in tekst Wijs aan in tekst 3 12 .. 15 

  6 Splitsbaar of niet Rijen 1 20 

  7 Werkwoorden plaatsen Plaats woord 3 18 .. 21 

  8 Werkwoorden aanwijzen 2 Wijs aan in zin 4 12 

 9 Werkwoord Meerkeuze 4 20 

D tijden 1 Nu of toen Rijen 1 20 

  2 Tijd kiezen Meerkeuze 1 12 

  3 Andere tijd gebruiken Open vraag 1 10 

 4 Verleden tijd Stenen 1 20 

  5 Klankvast of niet Rijen 1 20 

  6 Klankveranderend Stenen 1 20 

  7 De tijden van het werkwoord Meerkeuze 3 20 

E persoonsvorm 1 Gezegde typen Open vraag 1 12 

 2 Gezegde en persoonsvorm Meerkeuze 3 16 

 3 Persoonsvorm of niet Meerkeuze 2 10 

  4 Persoonsvorm kiezen Kies woord in zin 2 10 

  5 Persoonsvorm in zin Wijs aan in zin 2 10 

  6 Persoonsvormen in tekst Wijs aan in tekst 2 13 .. 15 

  7 Meer persoonsvormen Wijs aan in tekst 2 15 .. 18 

  8 Gezegde en persoonsvorm Meerkeuze 3 14 

F voltooid deelwoord 1 Voltooid deelwoord in zin Wijs aan in zin 2 10 
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Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven 

  2 Hele werkwoord typen Open vraag 1 10 

  3 Voltooid deelwoord typen Open vraag 2 10 

  4 Voltooid deelwoord in tekst Wijs aan in tekst 3 10 .. 11 

  5 Voltooid deelwoord herkennen Stenen 2 20 

  6 Voltooid deelwoord Meerkeuze 3 15 

G onderwerp 1 Over wie of wat Open vraag 1 10 

  2 Onderwerp plaatsen Slepen 1 8 

  3 Onderwerp kiezen Meerkeuze 1 10 

  4 Onderwerp aanwijzen Wijs aan in zin 1 10 

  5 Onderwerpen in tekst Wijs aan in tekst 3 12 

  6 Onderwerpen Meerkeuze 2 12 

H zinsdelen 1 Persoonsvorm in zin plaatsen Slepen 1 10 

  2 Zinsdeel voor persoonsvorm Meerkeuze 1 10 

  3 Zinnen maken Volgorde 1 8 

  4 Zinnen verdelen Slepen 2 8 

  5 Zinsdelen Meerkeuze 2 10 

I lang onderwerp 1 Lang onderwerp stap voor stap Meerkeuze 1 14 

 2 Moeilijke onderwerpen Meerkeuze 2 9 

J lijdend voorwerp 1 Lijdend voorwerp stap voor stap Meerkeuze 2 30 

 2 Met of zonder lijdend voorwerp Rijen 1 20 

 3 Lijdend voorwerp aanwijzen Wijs aan in tekst 2 14 

 4 Lijdend voorwerp Meerkeuze 2 12 

K hoofd- en bijzin 1 Persoonsvormen aanwijzen Wijs aan in tekst 2 15 

 2 Bijzin aanwijzen Wijs aan in zin 1 12 

 3 Hoofd- en bijzin 1 Meerkeuze 1 14 

 4 Hoofd- en bijzin 2 Meerkeuze 2 12 

L[alle onderwerpen]1 1 Rubriek A t/m C Meerkeuze 5 12 

 2 Rubriek D t/m G Meerkeuze 8 15 

 3 Rubriek H t/m K Meerkeuze 5 15 

 4 Rubriek A t/m K Meerkeuze 8 24 

 

 

                                                             

1 Vanuit de diagnostische toets komt men nooit bij de oefeningen van deze rubriek terecht. De oefeningen zijn bedoeld als voorberei-

ding op de stof zoals die in de toetsen bevraagd wordt. 


