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Voorwoord
Om onderscheid te maken tussen basis (vanaf niveau 1F/2F) en gevorderd (niveau 3F) staat met een (G) achter
de paragraaf aangegeven wanneer het om lesstof gevorderd gaat. Zo kan het materiaal met de student
meegroeien naar een vervolgopleiding en kunnen leergierige studenten al eerder starten met de gevorderde
stof.
Inhoudelijk is deze derde druk niet wezenlijk veranderd: sommige paragrafen hebben een verdieping
gekregen (o.a. met andere of meer voorbeelden) en de stof voor gevorderden is uitgebreid. Hetzelfde geldt
voor het bijbehorende werkboek (ISBN 978-90-8223-491-6). Alle onderwerpen uit de Compacte taalgids
kunnen voldoende worden geoefend.
Mis je bepaalde informatie in deze module? Laat het ons vooral weten, zodat we kunnen beoordelen of en
hoe we dit in ons materiaal kunnen verwerken. Stuur een mail met eventuele op- of aanmerkingen naar
info@uitgeverijbos.nl. Via de website houden we je op de hoogte over wijzigingen.
Ook nu wens ik ieder weer veel studieplezier!
Uitgeverij B.O.S.
Sylvia Schulte
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Module:
Hoofdstukken:
Aantal pagina’s:

1.

2.

Compacte taalgids Nederlands inclusief werkboek
6
92 pagina’s (taalgids) en 60 pagina’s (werkboek)

Titel
Woordsoorten benoemen
Basis

Doel(en)
Taalkundig ontleden vergroot het inzicht in redekundig ontleden:
lidwoorden; zelfstandige naamwoorden; de- en het-woorden;
zelfstandige werkwoorden; hulpwerkwoorden; bijvoeglijke
naamwoorden; persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden;
voorzetsels; telwoorden

Gevorderd

Idem + Ontkennend lidwoord en verbuigingen; verwijzen naar
bedrijfsnamen; (on)overgankelijke werkwoorden;
koppelwerkwoorden; stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden; (niet-)
zelfstandig gebruikte bezittelijke voornaamwoorden; wederkerende
en wederkerige voornaamwoorden; onbepaalde, vragende,
betrekkelijke en aanwijzende voornaamwoorden; achterzetsels;
voeg- en bijwoorden; breuken; tussenwerpsel.
Inzicht in redekundig ontleden vergroot het inzicht in
werkwoordvervoeging, taal- en stijlfouten:
persoonsvorm; werkwoordelijk gezegde; onderwerp; lijdend
voorwerp; meewerkend voorwerp; bijwoordelijke en bijvoeglijke
bepaling

Zinsdelen benoemen
Basis

Gevorderd

3.

Werkwoorden vervoegen
Basis en gevorderd hetzelfde

4.

Spelling
Basis en gevorderd hetzelfde

5.

Interpunctie
Basis

Gevorderd
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Idem + naamwoordelijk gezegde; voorzetselvoorwerp;
verschillende soorten bijwoordelijke bepaling; bijstelling; bepaling
van gesteldheid; woordvolgorde; ontleden van samengestelde
zinnen.
Op basis van het redekundig ontleden in staat zijn om werkwoorden foutloos te vervoegen: aantal en tijd; de stam;
basisschema werkwoordvervoeging; verleden tijd, voltooid
deelwoord, bijvoeglijk naamwoord van regelmatige, sterke,
gemengde en onregelmatige werkwoorden; voltooid deelwoord
als zelfstandig naamwoord; voltooid deelwoord als het-woord;
onvoltooid deelwoord; gebiedende wijs (ook van wederkerende
werkwoorden); toekomende tijd.
Inzicht verkrijgen in de uitgangspunten van de Nederlandse
spelling (op basis van het Groene Boekje), zodat de spellingcontrole op de computer niet als vanzelfsprekend wordt gezien:
enkel- en meervoud; samenstellingen; lettergrepen; afbreken;
wanneer au/ou; ei/ij; i/ie; k/c; s/z; tussenletter –n; tussenletter –s.
Inzicht verkrijgen in gebruik meest voorkomende leestekens:
punt; komma; vraagteken; uitroepteken; apostrof; liggend
streepje; afbreek- en scheidingsteken; trema; gebruik hoofdletter
en kleine letter
Idem + punt in initiaal- en letterwoorden; grammaticale komma;
puntkomma; dubbele punt; aanhalingstekens; haakjes;
aandachtstreepjes; koppel- en weglatingsteken; accenttekens.
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6.

Taal en wat lastige stijlkwesties

Basis

Gevorderd
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Op basis van het redekundig ontleden is het (voor gevorderden)
mogelijk om diverse taal- en stijlinstinkers te herkennen,
verbeteren en voorkomen:
enkelvoudige of samengestelde zin; (dis)congruentie; dubbele
ontkenning; liggen/leggen; kennen/kunnen etc.
Idem + neven- en onderschikkend verbinden; betekenis/gebruik
enkele voegwoorden; foutief beknopte bijzin; foutieve
samentrekking; prolepsis; barbarismen; contaminatie; tautologie;
pleonasme; woordherhaling in grotere teksteenheden;
tang/wigconstructie; onoverzichtelijke of ontspoorde zinnen;
betekenisverschil diverse (werk)woorden; zelfstandig gebruik
(stoffelijk) bijvoeglijke naamwoorden.
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