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Voorbeeldopgaven Nederlands leesvaardigheid  
 

 

Taak 1: Nederlands leesvaardigheid 1 

 

 Hoe wordt drinkwater gemaakt? 

1 Drinkwater wordt gemaakt van oppervlaktewater en grondwater.  

2 Oppervlaktewater is vaak troebel. 

3 Door bezinken, afgieten en filtreren wordt het water helder gemaakt. 

4 Het water is nog niet drinkbaar. 

5 Het water moet goed smaken en je mag er niet ziek van worden. 

6 Er mogen geen bacteriën in het water zitten. 

7 Het waterbedrijf gebruikt ultra-violette straling om bacteriën te doden. 

 

 

Opgave 1 Lees: Oppervlaktewater … gemaakt. (regel 2 en 3) 

Wat past het beste achter: troebel? 

 A …, waardoor het een lekkere smaak heeft. 

B …, waardoor het vies smaakt. 

C …, waardoor je er niet doorheen kunt kijken. 

D …, waardoor je weet dat je er ziek van wordt. 

 

 

Opgave 2 Lees: Oppervlaktewater … drinkbaar. (regel 2 t/m 4) 

Welk woord past het best achter ‘het’? (regel 4) 

 

 A grond 

B  heldere 

C troebele 

D vieze 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzonderheden 

• wijs op de regelnummering in de kantlijn 

• leg de regelverwijzing uit (o.a. de afkorting t/m) 

• leg uit dat je regel 2, 3 en 4 moet lezen om deze vraag goed te kunnen beantwoorden 

• vraag de betekenis van het woord ‘opgave’ 

• laat het woord ‘het’ opzoeken in regel 4 (zoals opgave 1 aangeeft) 

• wijs op de formulering ‘het best’: er zijn misschien dus twee antwoorden goed maar een van 

beide antwoord is het best  

• leg uit dat antwoordmogelijkheden altijd in alfabetische volgorde staan 

• het goede antwoord:  
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Voorbeeldopgaven Taalverzorging 
 

 

Taak 7: Taalverzorging 

 

 

Opgave 1 In welke zin is het vetgedrukte woord fout geschreven? 

 

 

 A Na afloop van de wedstrijd zat de aanvoerder moe op het bankje. 

B Overmorgen is er een kaartspel voor jongeren in de kantine. 

C Toen Anne op vakantie was, bezocht ze iedere dag een andere attracsie. 

D Twee spechten hoorde je in de verte op de holle bomen kloppen. 

 

 

Opgave 2 In welke zin zijn de vetgedrukte woorden allebei goed gebruikt? 

 

 A Pas op voor mensen bij een pinautomaat dat jou pincode willen aflezen. 

B Pas op voor mensen bij een pinautomaat dat jouw pincode willen aflezen. 

C Pas op voor mensen bij een pinautomaat die jou pincode willen aflezen. 

D Pas op voor mensen bij een pinautomaat die jouw pincode willen aflezen. 

 

Opgave 3 In regen en wind stond ze te wachten voor de kolossale brug. 

‘kolossale’ is een  

 

A bijvoeglijk naamwoord 

B lidwoord 

C werkwoord 

D zelfstandig naamwoord 

 

Opgave 4 Welk woord moet op de puntjes staan? 

De bewoners zijn op hun hoede voor de … dief. 

 

A veroordeeld 

B veroordeeldde 

C veroordeelde 

D veroordeelden 

 

 

Bijzonderheden 

• opgave 1: het vetgedrukte woord is in een van de vier antwoorden fout geschreven; de drie 

andere woorden zijn dus gewoon goed; de meeste vragen bij Taalverzorging zijn als opgave 1, 

dus: welk vetgedrukt woord is fout? 

• opgave 2: beide vetgedrukte woorden moeten goed zijn; je moet de hele zin goed lezen om het 

goede antwoord te vinden 

• opgave 3: lees de zin goed, let goed op de vorm en de plaats van het woord 

• opgave 4: lees de zin goed, let goed op de vorm en de plaats van het woord 
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Voorbeeldopgaven Woordenschat 
 

 

Taak 8: Nederlands woordenschat 

 

 

Opgave 1 Op ons dakterras hebben we vrouwenmantel. 

 

A soort jassen 

B soort planten 

C soort stenen 

D soort stoelen 

 

 

Opgave 2 Wat is het tegenovergestelde van langdurig? 

 

A groot 

B klein 

C  lange tijd 

D korte tijd 

 

 

Opgave 3 De dochter van de buurvrouw heeft een dijk van een stem. 

 

A heeft een prachtige stem 

B heeft een zware stem 

C heeft geen mooie stem 

D heeft problemen met haar stem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzonderheden 

• bij alle opgaven: het gaat om de betekenis van het onderstreepte woord / de onderstreepte 

woorden 

• opgave 1: het gaat om de betekenis, niet of het antwoord grammaticaal goed in de zin past 

• opgave 2: belangrijke instructie in de opgave is vetgedrukt; omdat je anders een synoniem als 

antwoord kiest 

• opgave 3: de toets bevat ook uitdrukkingen en figuurlijk taalgebruik  


