Uit: Een goede spelling (Mante 2006, Thieme-Meulenhoff)
Diagnostische spellingtoets
Toelichting

Geef aan of het onderstreepte woord juist (J) of onjuist (O) is gespeld.

1. De spoorweg verbond in de vorige eeuw deze twee plaatsen.
2. Zoals eerder vermeldt, gaat het collegegeld omhoog.
3. Vindt je dat ook?
4. De maximumsnelheid moet verhoogt worden op de Nederlandse snelwegen.
5. Uit onderzoek blijkt dat 65% van de studenten het nuttig vind.
6. Hij veinsde dat hij ziek was.
7. Ik breidde er toen maar een eind aan.
8. Hij vergat de deelnemers te berichtten.
9. Rond alle cijfers na de komma af.
10. Beïnvloedt je collega nog steeds jouw werkschema?
11. Er woed een burgeroorlog in Soedan.
12. Ik hoop dat het een leuk jaar wordt.
13. De brandweerman vermeedt risico's.
14. Dit betekend dat het personeel omgeschoold moet worden.
15. Dit alles om te voldoen aan de criteria waar de Europese Unie op beoordeelt.
16. De tekst moest voldoen aan de eisen die vermeldt stonden in het opdrachtboek.
17. Ik doe deze opleiding omdat ik organiseren leuk vindt.
18. Als je zelf mag weten of je naar een les gaat, bestaat de kans dat je laks word.
19. De winstwaarschuwing verrastte de aandeelhouders.
20. Sinds de servicedesk verhuisd is, doen wij geen reparaties meer.
Vervoeg het werkwoord tussen haakjes op de juiste wijze.
21. Hij (plannen) nu zijn werk zorgvuldig.
22. De afdeling personeelszaken heeft te vroeg (juichen).
23. Na een halfjaar op mezelf (leven) te hebben, moest ik terug naar mijn ouders.
24. (Worden) lid!
25. Zonder dat de meeste mensen het beseffen, (gebeuren) er veel op het gebied van beveiliging.
26. (Belasten) hij gisteren zijn rug weer te veel?
27. (Houden) u van uw keuzevrijheid?
28. De coach (timen) vorige week de prestaties van zijn pupillen.
29. Ik heb jou dat bestand gisteren (e-mailen).
30. Mijn partner heeft een tijdje (freelancen).
Geef aan of het onderstreepte deel correct juist (J) of onjuist (O)is gespeld.
31. Het bindend studie advies moet afgeschaft worden.
32. Turkije zou niet toe zijn aan het EU lidmaatschap.
33. Er komt een lagedrukgebied aan.
34. De belangrijkste conclusies worden verspreid op een A4-tje.
35. Voor dit onderzoek zijn diverse onlinedatabanken geraadpleegd.
36. Heao-ers vinden makkelijk een baan na hun studie.
37. De producten testen we aan de hand van drie criteria.
38. Het centraal inkopen van nieuwe bureau's is goedkoper.
39. Bij de ingang hangt een ideeënbus.
40. Voor restitutie moet je een standaardformulier invullen.

Kies het juiste woord.
41. (Deze/Dit) hoofdstuk behandelt de mogelijke oplossingen.
42. Aanbevelingen voor de korte termijn noemen we (korte termijn aanbevelingen/
kortetermijnaanbevelingen).
43. Het meervoud van museum is (musea/musea's).
44. Hij is eigenaar van twee (bv'en/bv's).
45. Een bijeenkomst van facility managers noemen we een (facility manager bijeenkomst/
facilitymanagerbijeenkomst).
46. Hij heeft (zee-en/zeën/zeeën) van tijd.
47. Er moet een rooster worden samengesteld (die/dat) zo veel mogelijk werknemers
tegemoetkomt.
48. Er zijn twee vacatures voor (ICT-ers/ICT'ers).
49. Zij kocht voor de winter een paar nieuwe (skies/ski's).
50. Volgende week ontvangt u hierover een belangrijke (email/e-mail).
Vul van het woord tussen haakjes de meervoudsvorm in.
51. De (economie) van deze landen groeien.
52. In dit laboratorium zijn diverse nieuwe (bacterie) ontdekt.
53. De eerste (reageerbuisbaby) waren wereldnieuws.
54. Sinds de nieuwe taxiwet rijden er meer (taxi).
55. Dit hoofdstuk is verdeeld in vier (paragraaf).
Kies het juiste woord.
56. De maatregelen kunnen (alle/allen) uitgevoerd worden.
57. Dit is een zeer (betrouwbaar/betrouwbare) meetinstrument.
58. Dit (porseleine/porseleinen) servies is zwaar.
59. Deze (uitvergrote/uitvergrootte) foto komt uit de wereldtentoonstelling.
60. [De volgende zin gaat over hardlopers.] (Beide/Beiden) wonnen de eerste prijs.
Geef aan of het onderstreepte deel juist (J) of onjuist (O) is gespeld.
61. 100 Van de 200 studenten hebben een bijbaan.
62. De nieuwe directeur heet Van der Vliet.
63. De centrale vraag in het rapport luidt: Hoe kan het ledenaantal in 2008 verdubbeld worden?
64. Vier Tweede Kamerleden worden bedreigd.
65. Er is een groot Koninginnedagfeest.
66. De economie in de Westerse wereld trekt aan.
67. Haar verjaardag is op 6 September.
68. Wat vindt hij van de nieuwe Manager?
69. Dat staat in art. 1 van de Grondwet.
70. Het is niet waarschijnlijk dat er een Kabinet Balkenende III komt.
Geef aan of er juist (J) of onjuist (O) gebruikgemaakt is van leestekens.
71. Wij sturen u de volgende producten; potgrond, kleikorrels en mest.
72. Als hij het zegt, is het waar.
73. "Ik", zei Van Aartsen, "ben de nieuwe VVD-leider."
74. Maatregel 5 zal op zichzelf het probleem niet oplossen, het is slechts een aanmoediging om
afval in de afvalbak te gooien.
75. Hij vraagt zich af waar iedereen gebleven is?
76. Op welke wijze kan e-mail in een front- en back-officemodel geïntegreerd worden?
77. De vakantie is begonnen; de scholen zijn leeg.

78. Toen hij begon, te spreken werd het rustig.
79. Maak je maar geen zorgen: morgen kom ik langs.
80. Waar komt het woord leverancier vandaan.
81. Nieuwe films, zijn alleen op dvd verkrijgbaar.
82. Aangezien de bewoners op bejaarde leeftijd zijn, is het belangrijk dat het hele gebouw veilig
en schoon is.
83. Dit land biedt veel import en exportmogelijkheden.
Kies het juiste woord.
84. Deze tekst bevat een hoop (non-informatie/non informatie).
85. Wij gaan (er vanuit/ervan uit) dat u aanwezig bent.
86. De soldaat maakte een (V teken/Vteken/V-teken).
87. We moeten op de (prijs kwaliteit verhouding/prijs-kwaliteitverhouding) letten.
88. Hij hield zich aan de (maximum snelheid/maximumsnelheid).
89. Er komen hier twee nieuwe (NSstations/NS-stations).
90. Dit boek is van (jou/jouw).
91. ('s Morgens/ s'Morgens) halen we je om tien uur op.
92. Heb jij (Hans/Hans') werkstuk gelezen?
93. (Ons inziens/Onzes inziens) heb je niet voldaan aan de eisen.
94. De (ex dictator/ex-dictator) kreeg alsnog een gevangenisstraf.
95. Het nieuwe programma (dat/wat) Talpa uitzendt, is Sloveens.
96. Deze maatregel is ingevoerd, (dat/wat) veel problemen tot gevolg zal hebben.

Antwoorden diagnostische toets
1. J
6.J
11.O
16.O

2. O
7.O
12.J
17.O

21. plant
26. belastte

3. O
8.O
13.O
18.0

4. O
9.J
14.O
19.O

22. gejuicht
27. houdt

5.O
10.J
15.J
20.J
23. geleefd
28. timede

24. word
29. ge-e-maild

25. gebeurt
30. gefreelancet

Heb je meerdere fouten bij de vragen 1 t/m 30, bestudeer dan hoofdstuk 2.
31. O 32. O 33. J 34. O 35. J
36. O 37. J 38. O 39. J 40. J
41. Dit
44. bv's
47. dat
50. e-mail

42. kortetermijnaanbevelingen
45. facilitymanagerbijeenkomst
48. ICT'ers

43. musea
46. zeeën
49. ski's

51. economieën
54. taxi's

52 . bacteriën
55. paragrafen

53. reageerbuisbaby's

Heb je meerdere fouten bij de vragen 31 t/m 55, bestudeer dan hoofdstuk 3.
56. alle
60. beiden

57. betrouwbaar

58. porseleinen

59. uitvergrote

Heb je een fout bij de vragen 56 t/m 60, bestudeer dan hoofdstuk 4.
61. O 62. J 63. O 64. J
66. O 67. O 68. O 69. J

65. O
70. O

Heb je meerdere fouten bij de vragen 61 t/m 70, bestudeer dan hoofdstuk 5.
71. O 72. J
76. J 77. J
81. O 82. J

73. J 74. O 75. O
78. O 79. J 80. O
83. O

Heb je meerdere fouten bij de vragen 71 t/m 83, bestudeer dan hoofdstuk 6.
84. non-informatie
87. prijs-kwaliteitverhouding
90. jou
93. Onzes inziens
96. wat

85. ervan uit
88. maximumsnelheid
91. 's Morgens
94. ex-dictator

86. V-teken
89. NS-stations
92. Hans'
95. dat

