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Feedback voor niet-geslaagden C1 
 
Als u ‘onvoldoende’ scoorde op de C1-test, kunt u het best aan de volgende punten werken. 
 
Spelling 

- Frequent voorkomende fouten zijn fouten tegen de werkwoorden. Bijvoorbeeld enkele of dubbele 
medeklinker, d of t aan het eind van het participium.  

- Een andere moeilijkheid in het Nederlands zijn enkele of dubbele lettertekens (enkele of dubbele 
vocaal / enkele of dubbele consonant).  

- Zorg ervoor dat u de spellingsregels nog eens opfrist. 
 
Woordgebruik 

- Kies voor passend taalgebruik. Gebruik geen te eenvoudige of al te spreektalige woorden. 
- Laat zien dat u een ruime woordenschat hebt. Gebruik specifieke woorden, kies voor passende 

uitdrukkingen. Varieer uw woordgebruik. 
 
Grammatica 

- Frequent voorkomende fouten zijn fouten tegen  
o de woordvolgorde (inversie, bijzinsstructuur);  
o de congruentie adjectief – substantief; 
o  de werkwoordsvorm. Zorg ervoor dat u de werkwoorden in de juiste tijd en persoon 

schrijft. 
Bestudeer, indien nodig, deze regels nog eens grondig. 

- Gebruik voldoende complexe zinsstructuren zodat er grammaticale variatie is. Een opeenvolging 
van alleen maar korte en simpele zinnen past niet bij een zakelijke tekst. 
 

Coherentie en cohesie 
- Zorg ervoor dat u een goed samenhangende tekst schrijft. Het gebruik van verbindingswoorden 

(daarom, ondanks, …) en verwijswoorden (die, dat, zulke, …) helpt om de structuur van de tekst 
voor de lezer duidelijk te maken. 

 

Stijl / register 
- Hou rekening met het genre van de schrijfoefening. Het gaat om een zakelijke tekst; geen brief, 

geen e-mail.  
- Kies voor woorden en zinsstructuren die bij dit soort tekst passen. Gebruik dus geen spreektaal. 
- De opgave is een argumentatieve tekst. Dat wil zeggen dat er argumenten voor of tegen een 

bepaalde stelling gegeven moeten worden. Een concreet voorbeeld ter illustratie kan, maar 
volstaat niet als tekst op zich. 

 
Er bestaan talrijke handboeken en naslagwerken waarin u informatie vindt over zakelijk schrijven. In de 
brochure In duidelijk Nederlands vindt u ook tal van tips:  
https://www.taaltelefoon.be/sites/default/files/In_duidelijk_Nederlands_139.pdf  
De website www.taaladvies.net  kan eveneens interessant zijn. 
Lees vaak opinieartikels uit kranten of tijdschriften. Daarin vindt u goede voorbeelden van de stijl die hier 
verwacht wordt. 

https://www.taaltelefoon.be/sites/default/files/In_duidelijk_Nederlands_139.pdf
http://www.taaladvies.net/

