Van woord tot tekst
Antwoordenformulier bij het onderdeel Zinsbouw
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Antwoordformulier Zinsbouw
1. Enkel- of meervoudig onderwerp?

Antwoorden:
1 waren 2 is / zijn 3 toonden 4 mag / mogen 5 zijn 6 is / zijn 7 is
8 lijkt 9 is 10 werd 11 ziet 12 werd 13 is / zijn 14 is 15 werd 16 is
17 is 18 zal / zullen 19 kan / kunnen 20 hoeven
2. Verbinding van zinnen

Antwoorden:
1

2

3

4

5

6

7

8

… wagen. Nooit geschoten is immers …
of:
… wagen, want nooit geschoten, is altijd mis!
Op grond van het feit dat er sprake …
of:
Omdat er sprake …
… beginnen, want daar is …
of:
… beginnen. Daar is immers (namelijk, tenslotte) te veel concurrentie.
Mede wegens het feit dat …
of:
Mede wegens de historisch lage rente …
of:
Mede omdat de rente …
Ik ben het er niet mee eens dat …
of:
… met het feit dat de topsalarissen …
… vrij, maar nu …
of:
… vrij. Nu ging het echter (daarentegen, evenwel, nochtans) …
Ondanks het feit dat …
of:
Hoewel de opleiding …
Correcte zin.
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3. Samengestelde bijzinnen

Antwoorden:
1
2
3

4

5
6
7
8

Het is een bekend gegeven dat de uitzendbranche als een van de eerste een opleving
kent als de economie na een dip weer aantrekt.
Ben je nog jong, en raak je volledig arbeidsongeschikt, dan is onder de nieuwe
wetgeving ook het financiële leed niet meer te overzien.
De meeste Nederlanders blijven bij hun huidige energiebedrijf, hoewel een overstap
naar een andere leverancier zeker het overwegen waard is, omdat de prijskwaliteitsverhouding gunstiger kan uitpakken.
Nadat de rechter een definitieve uitspraak had gedaan, en de veroordeelde
levenslange gevangenisstraf had gekregen, konden de nabestaanden eindelijk een
begin maken met de rouwverwerking.
Ik vond het verbijsterend om te horen dat tientallen omstanders passief toe bleven
kijken toen de mishandeling vroeg in de avond plaatsvond.
Wanneer je goede prestaties levert, en (je) je inzetbaarheid in onze organisatie
vergroot, kun je een hogere beloning tegemoetzien.
Correcte zin
Hoewel de belangstelling voor de workshops gering was, doordat de voorpubliciteit
mager was geweest, stelden de trainers zich buitengewoon enthousiast op. (of: De
trainers stelden … op, hoewel de … , doordat …)

4. Samentrekking tussen zinnen
Bepaal steeds of de samentrekking correct is. Herschrijf de zin zo nodig.

Antwoorden:
1
2
3
4
5
6

Incorrect: , en (ik) heb nu al …
Incorrect: , en het (dance-evenement) kan dus …
Incorrect: , en hem / haar / er zal daarom …
Incorrect: , en zij (mevr. Berends) raakt …
Incorrect: , en zij namen … (of:, en namen zij …)
Correct
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