
Toelichting correctie schrijftaken 
Hieronder vind je een lijst met veelvoorkomende fouten. Elk type fout heeft een eigen nummer. Als 

deze fouten ook terug te vinden zijn in jouw schrijftaak, zal ik met een nummer naar deze lijst 

verwijzen. Bespaar jezelf en jouw docent het nodige verbeterwerk door jouw eigen tekst al vóór het 

indienen te contoleren aan de hand van deze lijst.  

1 Spatiëringsregels overal correct 

toepassen 

GEEN spatie VOOR een leesteken. 1 spatie NA een 

leesteken 

2 Die/dat De-woorden + meervouden --> die. Het-woorden --> dat 

3 Zo'n/zulke Zo'n = zo een –-> enkelvoud. Zulke --> meervoud 

4 Zin is niet volledig  

5 Te lange zin  

6 Anders formuleren / zinsbouw 

klopt niet 

 

7 Herhaling vermijden  

8 Kleine getallen voluit schrijven Het is gebruikelijk om de volgende getallen in lopende 

tekst als woord te schrijven: 

 getallen tot twintig: twee, negen, zeventien, 
achtste; 

 tientallen tot honderd: twintig, vijftig, 
tachtigste; 

 honderdtallen tot duizend: driehonderd, 
negenhonderd; 

 duizendtallen tot en met twaalfduizend: 
zesduizend, tienduizendste; 

 de woorden miljoen, miljard, biljoen, enz.: vier 
miljoen, zeven miljardste. 

https://onzetaal.nl/taaladvies/getallen-in-letters-of-

cijfers  

9 Consequent zijn Voorbeelden 

 Als je de aanspreking 'je' kiest, niet plots 
verspringen naar 'u'. 

 Als je begint in de tegenwoordige tijd, niet plots 
verspringen naar de verleden tijd als dit niet 
nodig is. 

10 Jou/jouw - u/uw Jou en u = persoonlijke voornaamwoorden. 

Jouw en uw = bezittelijke voornaamwoorden. 

11 Gelijkheid in getal Onderwerp en persoonsvorm moeten gelijk zijn in getal. 

Dus als het onderwerp enkelvoudig is, moet de 

persoonsvorm ook enkelvoudig zijn. En als het 

onderwerp meervoudig is, moet de persoonsvorm ook 

https://onzetaal.nl/taaladvies/getallen-in-letters-of-cijfers
https://onzetaal.nl/taaladvies/getallen-in-letters-of-cijfers


meervoudig zijn.  

12 over wie/ waarover / ... Over wie --> personen 

Waarover --> zaken 

13 Hoofdlettergebruik Hoofdletter plaatsen aan: 

- het begin van een zin; 
- eigennamen; 
- het begin van een titel. 

14 Verkeerde woordkeuze Bijvoorbeeld: dialect, woord bestaat niet, woord past 

niet in de context, … 

15 Komma of signaalwoord 

toevoegen 

Samengestelde zin werd niet correct samengevoegd. 

16 Spellingfout Woord werd niet correct gespeld (opzoeken in 

woordenlijst.org)  

17 Werkwoordfout  

18 Alinea’s Alinea’s werden niet correct verdeeld.  

 

// --> nieuwe alinea starten 

 

 

 

 

 

 


