
LESSTOF 

 

 

 

 

Formuleren 3F 

 

 



 

Lesstof Formuleren3F    2

  

INHOUD 

INLEIDING ................................................................................................................................................................... 3 

DOELGROEP ................................................................................................................................................................ 3 

STRUCTUUR ................................................................................................................................................................ 4 

OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN.................................................................................................................. 14 

 



 

Lesstof Formuleren3F    3

  

INLEIDING 
Muiswerkprogramma’s zijn slimme interactieve leermiddelen voor het onderwijs. Ze zijn web-
based en werken op alle soorten computers en tablets. 

Het belangrijkste principe van Muiswerkprogramma’s is dat een diagnostische toets de student 

‘stuurt’ naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden 

en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. De docent heeft een scala aan mogelijkheden om leer-

lingen te sturen en de voortgang te bewaken.  

DOELGROEP 
Formuleren 3F is vooral bedoeld voor leerlingen in de middenbouw van het vwo en in het mbo 

bij beroepsopleidingen waarin schrijfvaardigheid tot de vereiste competenties behoort. Het 

programma is geschikt voor zowel allochtone als autochtone leerlingen. Het niveau van het 

programma loopt van 2F naar 3F. Het programma is moeilijker dan Formuleren 1F-2F en mak-

kelijker dan Formuleren 4F. 

FORMULEREN 3F EN ‘MEIJERINK’ 
Vanwege de zorg over het kennisniveau van taal en rekenen formeerde het ministerie van On-

derwijs, Cultuur en Wetenschappen een Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. 

Deze expertgroep (commissie Meijerink) kreeg als opdracht om te adviseren wat leerlingen op 

het gebied taal en rekenen moeten kennen en kunnen op verschillende momenten in hun on-

derwijscarrière. Het resultaat is beschreven in het rapport 'Over de drempels met taal en reke-

nen' (2008). In dit advies formuleert de Expertgroep: 

 ‘doorlopende leerlijnen’ die ervoor zorgen dat het onderwijsresultaat van de ene sector 

naadloos aansluit op dat van de andere; 

 ‘referentieniveaus’ met beschrijvingen van kennis en vaardigheden die leraren houvast bie-

den voor het bepalen, volgen en stimuleren van de ontwikkeling van leerlingen. 

  

Het advies bestaat uit een hoofdrapport en voor zowel taal als rekenen een deelrapport. De 

rapporten zijn te downloaden vanaf de site van de Stichting Leerplanontwikkeling 

(www.slo.nl). 

DREMPELS 
Het rapport van de Expertgroep Meijerink geeft aan wat leerlingen op belangrijke momenten in 

hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen. Deze belangrijke momenten worden ook wel 

‘drempels’ genoemd en behelzen de overgangen tussen basisonderwijs, vmbo, mbo, vwo, hbo en 

universiteit. Als leerlingen deze drempels makkelijker kunnen nemen, hebben ze meer kans op 

een optimale schoolloopbaan. Om ze hierbij te helpen, heeft de Expertgroep beschrijvingen van 

vier niveaus geformuleerd: 1F, 2F, 3F en 4F. Deze niveaus beschrijven de kennis en vaardighe-

den die de leerlingen op de drempelmomenten minimaal moeten beheersen. 
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Niveau Fundamentele kwaliteit Drempel 

1F Eind primair onderwijs Van po naar vo 

2F Eind vmbo Van vo fase 1 naar vo fase 2 / van vmbo naar mbo 

3F Eind mbo-4 en havo Van vo en mbo naar ho 

4F Eind vwo Van vo naar wo 

 

DOMEINEN 
In het rapport Over de drempels met taal onderscheidt de Expertgroep vier domeinen: (1) mon-

delinge taalvaardigheid, (2) lezen, (3) schrijven en (4) taalbeschouwing (grammatica) en taal-

verzorging. De stof van Formuleren 3F valt onder domein 3 (Schrijven). In de nota wordt aange-

geven dat leerlingen voor het schrijven onder andere moeten beschikken over automatismen op 

het gebied van de grammaticale vaardigheden. Formuleren 3F beweegt zich op dat gebied en 

houdt zich vooral bezig met de stilistiek: het kunnen bouwen van correcte zinnen en het kunnen 

variëren als het gaat om opbouw, woordkeus  en zinslengte. Ook aan de conventies van geschre-

ven aard (het register) wordt enige aandacht besteed.  

In het programma Formuleren 3F worden de regels voor de zinsbouw van het Nederlands uitge-

legd en geoefend, zowel productief als receptief. Het laatste is belangrijk voor het geven van 

feedback op eigen en andermans schrijfproducten in verband met het reviseren van teksten. 

Gezien de aard en de mogelijkheden van een oefenprogramma beperkt dat zich tot de kleinere 

units, de woorden en zinnen.  

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 Formuleren 3F is zo gestructureerd. Er kan op ver-

schillende manieren gedifferentieerd mee gewerkt worden (zie de sectie DIDACTIEK). De bo-

vengenoemde lesstof is ingedeeld in rubrieken (onderwerpen) en diezelfde rubrieken komen in 

de toetsen terug. De stof is cumulatief opgebouwd, d.w.z. wat in eerdere oefeningen is uitgelegd 

en geoefend, komt in latere oefeningen herhaaldelijk terug. In grote lijnen is de volgorde ge-

bruikt waarin onderdelen van de grammatica in het basisonderwijs aangeleerd worden. 

FEEDBACK 
In veel oefeningen van Formuleren 3F wordt – als een leerling een fout maakt – specifieke feed-

back gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen 

goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een Tip opvragen of uitlegschermen en 

spiekschermen raadplegen. Ook het Muiswerk Woordenboek kan gebruikt worden door op de 

knop met het woordenboek te drukken. In het woordenboek is bij elk woord onder andere 

allerlei grammaticale informatie te vinden.  
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Het Muiswerk Online Woordenboek dat door leerlingen geraadpleegd kan worden tijdens het oefenen. 

OMVANG 
Het lesbestand Formuleren 3F bestaat uit 3 toetsen: één uitgebreide toets waarin alle onder-

werpen aan de orde komen en twee deeltoetsen waarin een deel van de onderwerpen getoetst 

wordt. Er zijn 59 oefeningen (zie stofoverzicht op bladzijde 14). Deze zijn onderverdeeld naar 

onderwerp (rubriek). In totaal zijn in dit lesbestand 1070 opgaven in ruim 1600 variaties ver-

werkt. Er werden 10 oefenvormen gebruikt: Open vraag (13x), Wijs aan in zin (3x), Meerkeuze 

(3x), Meerkeuze-3 (4x), Meerkeuze-4 (7x), Meerkeuze-5 (7x), Wijs aan in tekst (2x), Plaats woord 

(6x), Wijzig tekst (14x), Koppelpuzzel (1x). 

Formuleren 3F heeft 141 uitlegschermen. Bij elke oefening horen een of meer van deze scher-

men, waarin met behulp van regels en voorbeelden de stof kort wordt uitgelegd. Deze uitleg-

schermen komen altijd tevoorschijn bij het begin van de oefening, maar kunnen tijdens het 

oefenen op elk gewenst moment opnieuw geraadpleegd worden.  

TOETSEN 
Muiswerk kent toetsen en oefeningen. Oefeningen beperken zich altijd tot een deel van de stof, 

leggen uit, laten voorbeelden zien, laten de leerling oefenen en laten hem weten wat hij goed en 

fout doet. Toetsen laten nooit zien of het antwoord goed was en dekken een breder deel van de 

stof. De toetsen van Muiswerk kunnen een diagnose stellen. Alle onderdelen van de stof komen 

gelijkmatig in elke toets aan bod; veelgemaakte fouten worden als het ware uitgelokt. De foute 

en goede antwoorden, die gecodeerd zijn, worden opgevangen en gerubriceerd. Zo komt de 

diagnose tot stand. Met behulp van de diagnose  wordt een oefenprogramma op maat samenge-

steld. Dat wil zeggen: rubrieken waarin fouten werden gemaakt, worden vertaald in oefeningen 

die de oefenstof uit die rubriek aanreiken, waarmee ze de leerling laten oefenen. Deze vult 

daarmee de zwakke plekken in zijn kennis aan. Na het oefenen kan hij opnieuw een diagnosti-

sche toets doen en opnieuw oefenen. Net zolang tot de score hoog genoeg is. Door het grote 

bestand aan zinnen, woorden en teksten waaruit geput wordt, is een toets nooit twee keer het-

zelfde. 

 



 

Lesstof Formuleren3F    6

  

 

Beginscherm van Formuleren 3F met één knop waaronder zich de toetsen (Wat weet je al?) en één knop waaronder zich alle 
oefeningen bevinden. De knop met het persoonlijk oefenprogramma ‘Jouw oefeningen’ verschijnt pas na het maken van een 
toets. 
 

De toetsen in een Muiswerkprogramma zijn een afspiegeling van de inhoud. Formuleren 3F 

heeft 3 toetsen. Deze kunnen zowel voor diagnose als voor evaluatie worden gebruikt. Er wor-

den persoonlijke oefenprogramma’s gegenereerd. De toetsen zijn elke keer anders, maar bevra-

gen wél steeds dezelfde problemen.  

De toets Formuleren 3F A t/m E heeft 20 steeds wisselende meerkeuzevragen en de onderwer-

pen zijn: Zinnen indelen, Kortere zinnen maken, Langere zinnen maken, Voorzetselcombinaties, 

Overbodige zinnen. 

De toets Formuleren 3F F t/m K heeft 24 steeds wisselende meerkeuzevragen en de onderwer-

pen zijn: Ontspoorde zinnen, Samentrekkingen, Woordkeus, Verwijswoorden, Congruentie, Consis-

tentie in opsommingen. 

De toets Formuleren 3F Totaal bestaat uit 44 steeds wisselende meerkeuzevragen waarin alle 

onderwerpen van het bestand aan de orde komen: Zinnen indelen, Kortere zinnen maken, Lange-

re zinnen maken, Voorzetselcombinaties, Overbodige zinnen, Ontspoorde zinnen, Samentrekkingen, 

Woordkeus, Verwijswoorden, Congruentie, Consistentie in opsommingen. 
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Inhoud 

Formuleren 3F behandelt een aantal belangrijke regels voor het bouwen van zinnen. Er zijn 

ondersteunende grammaticaoefeningen die de leerling bewustmaken van de systematiek die 

daarbij aan de orde is. In een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij het gebruik van synoniemen en bij 

het construeren van korte of lange zinnen, wordt een stijladvies gegeven. Als een leerling zich 

daar niet aan houdt, is dat niet per se fout, maar wel minder fraai of minder gewenst. De stof 

wordt voor de leerling uitgelegd in de uitlegschermen met voorbeelden. Deze vormen altijd het 

begin van de oefeningen. Tijdens het oefenen kan de uitleg op elk gewenst moment opnieuw 

nagelezen worden. Er is in dit bestand zoveel mogelijk gekozen voor oefenvormen waarin spra-

ke is van productief formuleren (zelf iets intypen of veranderen). 

De onderwerpen van Formuleren 3F zijn:  

 Zinnen indelen 

 Kortere zinnen maken 

 Langere zinnen maken 

 Voorzetselcombinaties 

 Overbodige zinnen 

 Ontspoorde zinnen 

 Samentrekkingen 

 Woordkeus 

 Verwijswoorden 

 Congruentie 

 Consistentie in opsommingen 

Hieronder volgt een beschrijving van elk van de onderwerpen of rubrieken van het lesbestand. 
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RUBRIEK A: ZINNEN INDELEN 
Rubriek A gaat over het verschijnsel dat teksten gewoonlijk zijn ingedeeld in zinnen. Complete 

zinnen hebben minstens één persoonsvorm, incomplete zinnen niet. Er zijn enkelvoudige en 

samengestelde zinnen, die je herkent aan het aantal persoonsvormen. De rubriek bestaat uit vijf 

oefeningen met twee verschillende oefenvormen. 

 
Oefening A2 is van het type Wijzig tekst. Leerlingen moeten de tekst indelen in zinnen door punten en hoofdletters te plaatsen. 

RUBRIEK B: KORTERE ZINNEN MAKEN 

Een tekst met alleen maar lange zinnen is vaak niet prettig om te lezen. Bovendien is bij een 

lange zin de kans op ontsporen groter dan bij een korte. Leerlingen leren daarom in deze rubriek 

lange zinnen op te splitsen in kortere. Ze moeten daarvoor vaak de plaats van de persoonsvorm 

veranderen en een voegwoord omzetten in een bijwoord. De rubriek bestaat uit zes oefeningen 

met drie verschillende oefenvormen. 
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Oefening B2 is van het type ‘Wijs aan in tekst’. Hier moet de leerling de persoonsvormen in een tekst aanwijzen. Het herkennen 
van persoonsvormen is nodig bij het opsplitsen van langere zinnen in kortere. 

RUBRIEK C: LANGERE ZINNEN MAKEN 
Een goed geschreven tekst kenmerkt zich door variatie in zinslengte. Een tekst met alleen maar 

korte zinnen maakt een hijgerige indruk. In deze rubriek wordt geleerd hoe je van twee korte 

zinnen één lange zin maakt. Daar heb je vaak onderschikkende of nevenschikkende voegwoor-

den bij nodig. In de eerste oefeningen wordt aandacht besteed aan het gebruik van deze voeg-

woorden en de plaats van de persoonsvorm in de zin die erop volgt. Voegwoorden geven ook 

vaak aan wat het verband is tussen de zinnen die ze verbinden. Lastige voegwoorden als ‘mits’, 

‘tenzij’, ‘hoewel’ etc. worden in deze rubriek behandeld. In één oefening wordt aandacht besteed 

aan de ‘sms-stijl’ in teksten, waar sprake van is als onderwerp en/of persoonsvorm ontbreekt. 

De laatste oefeningen gaan over zinnen met ‘(om)dat’ en ‘als’ en het gebruik van voorzetsels met 

‘er’, waarna een bijzin volgt (Je moet eraan denken dat …). Rubriek C bestaat uit zeven oefenin-

gen met drie verschillende oefenvormen. 

RUBRIEK D: VOORZETSELCOMBINATIES 
Deze rubriek is geheel gewijd aan het gebruik van (vaste) voorzetsels. Leerlingen leren hier dat 

er werkwoorden en woordgroepen zijn die altijd een bepaald voorzetsel bij zich hebben. In een 

serie oefeningen moeten ze proberen het juiste voorzetsel te kiezen. Hierbij kunnen ze desge-

wenst het Muiswerk Woordenboek gebruiken. Rubriek D bestaat uit acht oefeningen met vier 

verschillende oefenvormen. 
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Oefening D3 is van het type ‘Plaats woord in tekst’. Het gaat hier om woorden die onderdeel uitmaken van een vaste voorzet-
selcombinatie. Het woordenboek mag geraadpleegd worden. Onderaan ziet de leerling hoeveel woorden hij nog moet plaatsen. 

RUBRIEK E: OVERBODIGHEDEN 
Bij correct formuleren moet het gebruik van overbodigheden zoveel mogelijk vermeden worden. 

Tegen deze regel wordt veel gezondigd. We hebben het dan bijvoorbeeld over onnodig herhalen 

van woorden, dubbele ontkenning, pleonasme, tautologie en ‘opvulwoorden’. Door de oefenin-

gen in rubriek E worden leerlingen zich daarvan bewust. De rubriek bestaat uit drie oefeningen 

met twee verschillende oefenvormen. 

 
Bij oefening E1 gaat het om het aanwijzen van een overbodig woord in een zin. Na twee keer fout wordt de oplossing gegeven 
en moet de leerling het betreffende woord alsnog aanwijzen. 

RUBRIEK F: ONTSPOORDE ZINNEN 
In deze zin gaat om (1) tussenzinnen die de hoofdzin doorkruisen en ervoor zorgen dat de zin 

‘ontspoort’; (2) het halverwege de zin het roer ineens omgooien en (3)  het ten onrechte wegla-

ten van noodzakelijke onderdelen. In het laatste geval hebben we het dan onder andere over 

foutieve beknopte bijzinnen. De rubriek bestaat uit zes oefeningen met drie verschillende oefen-

vormen. 
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Oefening F4 is een Open-vraagoefening. Er moet in dit geval een beknopte bijzin gemaakt worden van een volledige bijzin. Na 
het fout intypen verschijnt gerichte feedback. 

RUBRIEK G: SAMENTREKKING 
In deze rubriek worden de regels voor het weglaten van zinsdelen aangeleerd. Het weglaten van 

een dubbeling is gewenst, maar alleen toegestaan als het zinsdeel (1) dezelfde betekenis heeft 

als in het voorgaande, (2) op dezelfde plaats staat ten opzichte van de persoonsvorm en (3) 

dezelfde functie heeft als in het voorgaande. De rubriek bestaat uit drie oefeningen met twee 

verschillende oefenvormen. 

 
In oefening G1 moeten samentrekkingen geanalyseerd worden. Het is een meerkeuzeoefening met gerichte feedback, die 
aansluit bij de gekozen oplossing. 

RUBRIEK H: WOORDKEUS 
Schrijvers moeten niet alleen zorgen voor zinnen die goed in elkaar zitten, maar ook aandacht 

besteden aan hun woordkeus. Herhalen van steeds hetzelfde woord is vaak niet echt fout, maar 

wel heel saai. Een tekst knapt er erg van op als je synoniemen gebruikt. In de eerste oefening 

bijvoorbeeld allemaal synoniemen van ‘geven’ en verderop woorden die ongeveer hetzelfde 

betekenen als ‘leuk’. In de laatste oefening wordt ook wat aandacht besteed aan woorden die 

passend zijn in een bepaalde situatie: het register. De rubriek bestaat uit zeven oefeningen met 

vier verschillende oefenvormen. 
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Oefening H6 is een Wijzig-tekstoefening. Het clichématige ‘leuk(e)’ moet verbeterd worden door passende synoniemen in te 
typen. 

RUBRIEK I: VERWIJSWOORDEN 
De oefeningen van deze rubriek gaan over het gebruik van aanwijzende en betrekkelijke voor-

naamwoorden (die, dat, wat), bezittelijke woorden (wiens, wier) en verwijzingen naar mannelij-

ke dan wel vrouwelijke woorden (zijn, haar). Rubriek I heeft zeven oefeningen met drie verschil-

lende oefenvormen. 

 
Oefening I2 is een Open-vraagoefening waarbij in elke zin het juiste verwijswoord moet worden ingetypt. 

RUBRIEK J: CONGRUENTIE 
Bedoeld wordt hier de congruentie tussen onderwerp en persoonsvorm. Er wordt aandacht 

besteed aan (1) kernwoorden in lange onderwerpen, (2) woorden die alleen taalkundig enkel-

voud zijn, (3) het gebruik van enkelvoud of meervoud bij meervoudige (bedrijfs)namen en (4) 

woorden die niet (meer) beleefd worden als meervoudig. Rubriek J bestaat uit vijf oefeningen 

met drie verschillende oefenvormen. 
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Oefening J3 is wederom een productieve Wijzig-tekst-oefening waarin streepjes vervangen moeten worden door de uitgang 
van het werkwoord die congrueert met het onderwerp van de zin. 

RUBRIEK K: CONSISTENTIE 
In deze rubriek gaat het vooral om de consistentie van opsommingen. Daar wordt nogal eens 

tegen gezondigd. De manier waarop je een opsomming begint, moet je ook doorzetten, anders 

maak je een symmetriefout. De rubriek bestaat uit twee oefeningen in meerkeuzevorm. 

 
De opgaven in oefening K1 bestaan steeds uit twee stappen: (1) kiezen in welk deel van de tekst de gelijkvormigheid doorbro-
ken wordt en (2) kiezen wat de beste verbetering is. 
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OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN 
Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven 

Z  1 Rubriek A t/m E Meerkeuze 1 20 

  2 Rubriek F t/m K Meerkeuze 1 24 

  3 Rubriek A t/m K Meerkeuze 1 44 

A Zinnen afbakenen 1 Kanten slipjes verboden Wijzig tekst 4 22 

  2 We eten Chinees Wijzig tekst 2 21 

  3 Tekst indelen - 1 Wijzig tekst 1 20 .. 24 

  4 Tekst indelen - 2 Wijzig tekst 1 21 .. 25 

  5 Zinnen in teksten Meerkeuze 1 24 

B Kortere zinnen  1 Zachte robotvis Wijs aan in tekst 5 20 

 maken 2 Persoonsvormen aanwijzen Wijs aan in tekst 2 20 .. 25 

  3 Hoofd- en bijzinnen Meerkeuze 2 12 

  4 Kortere zinnen maken - 1 Open vraag 1 12 

  5 Kortere zinnen maken - 2 Open vraag 2 12 

  6 Kortere zinnen maken - 3 Open vraag 3 12 

C Langere zinnen  1 Voegwoorden stap voor stap Meerkeuze 3 18 

 maken 2 Voegwoorden invullen Open vraag 3 18 

  3 Langere zinnen maken  Open vraag 3 12 

  4 Lastige signaalwoorden Meerkeuze 4 18 

  5 Sms-stijl verbeteren Wijzig tekst 2 15 

  6 Zinnen met (om)dat en als Open vraag 2 12 

  7 Zinnen met voorzetsels Open vraag 2 16 

D Voorzetsel- 1 Vaste voorzetsels Koppelpuzzel 1 10 

 combinaties 2 Verzot op ijs Plaats woord 2 22 

  3 Vliegen Plaats woord 1 21 

  4 Stella's verjaardag Plaats woord 1 16 

  5 Bijzondere postzegel Wijzig tekst 2 20 

  6 Vechtende tweeling Wijzig tekst 2 19 

  7 Verlegen Wijzig tekst 2 12 

  8 Vaste voorzetsels kiezen Meerkeuze 1 12 

E Overbodige  1 Overbodigheden in zinnen Wijs aan in zin 2 16 

 woorden 2 Overbodigheden in teksten Meerkeuze 2 10 

  3 Overbodigheden Meerkeuze 3 20 

F Ontspoorde zinnen 1 Ontspoorde zinnen Meerkeuze 3 18 

  2 Hoofdzin aanwijzen Wijs aan in zin 2 18 

  3 Beknopte bijzin compleet maken Open vraag 2 20 

  4 Beknopte bijzin maken Open vraag 2 14 

  5 Beknopte bijzinnen in teksten Meerkeuze 6 16 

  6 Foutieve beknopte bijzinnen Meerkeuze 1 12 

G Samentrekking 1 Weglatingen Meerkeuze 4 12 

  2 Woorden weghalen Wijzig tekst 4 20 

  3 Foute samentrekkingen Meerkeuze 4 18 

H Woordkeus 1 Tante Floor Plaats woord 3 14 

  2 Nicht Hedda Plaats woord 1 19 

  3 De heer Plof Open vraag 2 12 

  4 Neef Alex Meerkeuze 2 16 

  5 Schoolperikelen Plaats woord 1 16 

  6 Cafeetje bij de rivier Wijzig tekst 1 7 

  7 Woordkeus Meerkeuze 2 16 

I Verwijswoorden 1 Die of dat Open vraag 2 15 

  2 Die, dat, wat Open vraag 3 15 

  3 Love me do Wijzig tekst 5 11 

  4 Madame Curie Wijzig tekst 5 14 

  5 Evelien Wijzig tekst 3 10 
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  6 Voornaamwoorden invullen Open vraag 2 12 

  7 Verwijswoord(en) kiezen Meerkeuze 6 24 

J Congruentie 1 Kernwoord aanwijzen Wijs aan in zin 2 10 

  2 Onderwerp en persoonsvorm Meerkeuze 3 18 

  3 Rokende tieners Wijzig tekst 2 16 

  4 Persoonsvormen in teksten Meerkeuze 1 18 

  5 Congruentiefouten herkennen Meerkeuze 2 12 

K Consistentie 1 Consistentie in opsommingen Meerkeuze 2 20 

  2 Inconsistentie herkennen Meerkeuze 1 10 

 


