Van woord tot tekst
Oefeningen bij het onderdeel Vormkeuzen
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Oefeningen Vormkeuzen (geïntegreerde oefening)
1. Kies steeds de juiste vorm
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Dat is een docent waarvoor / voor wie iedereen respect heeft.
een chauffeur waarbij / bij wie iedereen zich veilig voelt
Hen / Hun is niets opgevallen.
Aan hen / hun hoef je geen verantwoording af te leggen.
Hen / Hun hebben we een aantrekkelijk aanbod gedaan.
Voor hen / hun hoeft het niet meer.
Deze commissie voert zijn / haar taken prima uit.
Ik houd van dit land in al zijn / haar verscheidenheid.
Elke tak van kunst heeft zijn / haar specifieke doelgroep.
Zoals een groot voetballer ooit zei: “Elk voordeel heeft zijn / haar nadeel.”
Mensen zoals wij / ons redden zich toch wel.
De andere afdelingen heeft de directie meer vrijheid van handelen gegeven dan wij /
ons.
13 Wij maken meer kans bij die aanbesteding dan zij / hen / hun.
14 Sanne zullen we eerder uitnodigen dan zij / haar.
15 Is dat alles dat / wat je me te bieden hebt?
2. Kies steeds de juiste vorm
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Dit model lijkt me geschikt voor de collectie, maar het vorige dat / wat je me liet zien,
vind ik rijp voor de vuilnisbak.
Je hebt een verstand dat / wat het mijne te boven gaat.
Hier ziet u echt het fraaiste dat / wat die artiest ooit gemaakt heeft.
Dhr. Bekkers is een bestuurder wiens / wier managementopvattingen op mij zeer
gedateerd overkomen.
Er zijn enkele Nederlandse ministers wiens / wier leven gevaar loopt.
Heel / Hele besluitvaardige bewindslieden zijn het meest populair.
Bijzonder / Bijzondere intelligente mensen hoeven niet per se altijd hoog te scoren op
een IQ-test.
De volledig / volledige gemaakte kosten worden door de verzekering vergoed.
Die maatregel mag slechts in enkele duidelijk / duidelijke omschreven situaties
worden toegepast.
Er is een opvallend / opvallende commercieel directeur aangesteld.
Dit is niet beter als / dan de vorige versie.
Wij onderhandelen met niemand anders als / dan de minister zelf!
Zwijgen is in dit geval hetzelfde als / dan liegen.
De vrouwelijke bondskanselier wordt misschien even spraakmakend als / dan haar
voormalige mannelijke rivaal.
Dat is niet zo winstgevend als / dan het lijkt.
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