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Eerste druk/eerste oplage  
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm 
or any other means, without written permission from the publisher. 
 
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van 
artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, 
dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de 
Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen 
met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 
16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. 
 
De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de 
wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen 
doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. 
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Bij Taal op niveau hoort een DigiCode-licentie die toegang geeft tot de website 
www.taalopniveau.info. Op deze website vind je hulpmiddelen bij de opdrachten. 
De DigiCode-licentie dient eerst geactiveerd te worden. 

• Ga naar digicode.edu-actief.nl. 

• Bovenaan de pagina staan vier lege vakken. Vul hier de DigiCode-licentie 
in die je bij dit product hebt gekregen. De DigiCode-licentie bestaat uit 4 
maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig. 

• Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website. 

Je kunt hierna 2 jaar gebruikmaken van www.taalopniveau.info.  

Op de website staat bij elk hoofdstuk meer oefenmateriaal. 
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 Uitleg 
 
Leuk voor je dat je Nederlands kunt spreken. Maar kun je het ook goed 
schrijven? Zie je de verschillen tussen spreektaal en schrijftaal? 
 
• Je zal merken dat we ’t Nederlands vaak anders uitspreken dan we ’t 

schrijven. 
• Je zult merken dat we het Nederlands vaak anders uitspreken dan we het 

schrijven. 
 

 Opdracht 1 
 
Je ziet hieronder enkele zinnen die in spreektaal zijn geschreven. Zet de zinnen 
in de schrijftaal: 
 
‘k Heb m’n huiswerk af. 
 

 
D’r is ’n glas omgevallen. 
 

 
’t Is ’s ochtends frisser dan ’s middags. 
 

 
Doe ’s effe normaal! 
 

 
Doe ’t zelf! 
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 Uitleg 
 
Heb je gemerkt dat het niet gemakkelijk is om spreektaal te lezen? Daarom heet 
het ook spreektaal. In dit boek wordt alleen schrijftaal gebruikt. Alle woorden 
van de Nederlandse taal staan in het Groene Boekje (Woordenlijst Nederlandse 
Taal). 
 

 
 
Spreektaal is niet hetzelfde als straattaal. Straattaal is de taal die mensen (vaak 
jongeren) in een bepaalde groep met elkaar spreken. Die taal spreken ze niet 
alleen op straat. Die taal gebruiken ze ook bij het chatten of in sms’jes. En de 
meeste raps staan boordevol straattaal. 
 

 
 
In de spreektaal laten we letters, klanken of stukken van woorden weg. Dat doen 
we omdat we de woorden dan makkelijker kunnen uitspreken.  
 
Het weglaten van letters gebeurt ook vaak in een dialect. Inwoners van Utrecht 
(Utrechters) zijn t-slikkers. Bij veel woorden die op het eind de letter t hebben, 
slikken ze die t in. Ze spreken hem niet uit. 
 
• Utrecht    Utrech (of Uterech) 
• de Oude Gracht   de Ouwe Grach 
 

 Opdracht 2 
 
Kijk naar de volgende zinnen:  
 

 
’t Is gek maar we worde met ze alle voor de gek gehouwe. 
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Kom d’r maar ‘ns op, hoor ik je denke. 
 

 
’t Is zeker wete ’n goeie opdracht. 
 

 
Je mot ‘r geen probleme van make. 
 

 

 Uitleg 
 
Om woorden goed uit te kunnen spreken, leg je klemtonen. Elk woord heeft een 
lettergreep waar de klemtoon op valt. Hieronder staat het woord ‘vakantie’ drie 
keer. Telkens is één deel van het woord vetgedrukt. Lees de woorden en leg 
telkens de nadruk (de klemtoon) op het deel dat vetgedrukt is. 
 
• va – kan – tie  
• va – kan – tie  
• va – kan – tie. 
 
Je hoort dat het middelste woord het best klinkt: va – kan – tie. De klemtoon 
valt op de middelste lettergreep. De andere lettergrepen krijgen géén klemtoon. 
Ze zijn onbeklemtoond.  
 

 Opdracht 3 
 
Je ziet hieronder 39 woorden (verdeeld in lettergrepen). Zet bij elk woord een 
streepje onder de lettergreep waar de klemtoon op valt. Het voorbeeld krijg je 
cadeau. 
 
• let – ter – greep • bo – dem • kof – fie – melk 
• re – ken – boek • li – mo – na – de • vre – de 
• mo – biel – tje • kin – de – ren • klein – kin – de – ren 
• po – li – tie • wa – ter – val • cho – co – la 
• ha – lal – vlees • win – ter – te – nen • cho – co – la – de  
• blaad – je • klad – blaad – je • ko – nij – nen – hok 
• Ne – der – land • Eu – ro – pa • sa – tel – liet 
• mu – ziek • pop – mu – ziek • tuin – slang 
• zon – ne – bril • be – klem – toond • volks – lied 
• zan – ger • zan – ge – res • kan – ga – roe – tje  
• on – der – broek • to – tem – paal • ja – knik – ker 
• stok – bro – den • pin – da – kaas • lap – top 
• fri – ka – del • fo – to – lijst • por – te – mon – nee 
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 Uitleg 
 
Soms is ook je cultuur belangrijk bij het uitspreken van woorden. 
Lees het volgende woord en spreek het voor jezelf uit: massagebed. 
Veel mensen in de westerse wereld denken direct aan een bed waar je op ligt als 
je gemasseerd wordt (mas – sa – ge – bed). Veel moslims denken aan een 
gebed waar de massa aan meedoet (mas – sa – ge – bed). De klemtoon ligt 
anders. 
 

  
Massage-bed.     Massa-gebed. 

 

 Samenvatting 
 
Er is een verschil tussen spreektaal en schrijftaal. We schrijven woorden anders 
dan we ze uitspreken. In de spreektaal laten we letters of stukken van woorden 
weg. Dat doen we omdat we de woorden dan makkelijker kunnen uitspreken. 
 
Om woorden goed uit te kunnen spreken, leggen we klemtonen. Elk woord heeft 
een lettergreep waar de klemtoon op valt. De andere lettergrepen zijn 
onbeklemtoond. 
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 Uitleg 
 
In het eerste hoofdstuk heb je het verschil geleerd tussen spreektaal en 
schrijftaal. In deze les leer je het verschil tussen enkele woorden die erg veel op 
elkaar lijken. 
 
Liggen en leggen 
Het grootste verschil: bij liggen doe je eigenlijk niks (je bent passief), bij 
leggen ben je met iets bezig (je bent actief). 
 
• Ik lig in de zon. 
• De baby ligt in de wieg. 
• De hongerige leeuw ligt op een zebra te wachten. 
 
• De kip legt een ei. 
• Vader legt zijn ondeugende zoon over de knie. 
• Jopie legt de colafles in de koelkast. 
 
Hieronder zie je de verschillende tijden van liggen en leggen. 
 
Werkwoord:  ik vorm:  verleden tijd: voltooide tijd: 
Liggen   ik lig   ik lag   ik heb gelegen 
Leggen   ik leg   ik legde  ik heb gelegd 
 

 Opdracht 1 
 
Vul in de volgende zinnen het goede woord in. Kies uit ligt en legt. 
De poes _______________ voor de kachel te soezen. 

De poes _______________ de dode muis voor de kachel en soest lekker verder. 

Fatima _______________ in de zon te lezen. 

Na een uurtje _______________ ze het boek weg. 

 
Vul in de volgende zinnen het goede woord in. Kies uit liggen en leggen. 
Hé slaapkop, kun je mij helpen om het vloerkleed neer te _______________? 

Dan kun je daarna weer gaan _______________ 

In mei _______________ alle vogels een ei. 

De schepen _______________ in de haven. 
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 Uitleg 
 
Kennen en kunnen 
Het grootste verschil: bij kennen weet je iets (je hebt ergens kennis van), bij 
kunnen heb je een bepaalde vaardigheid (je bent ergens goed in). 
 

 
 
• Ik ken de tafel van 127. 
• De agent kent alle verkeersregels. 
• De taxichauffeur kent alle straten van de stad. 
 
• Je kunt meer dan je denkt. 
• Ik kan 120 seconden mijn adem inhouden. 
• Nederland kan Europees kampioen worden. 
 
Hieronder zie je de verschillende tijden van kennen en kunnen. 
 
Werkwoord: ik-vorm: verleden tijd: voltooide tijd: 
Kennen  ik ken  ik kende  ik heb gekend 
Kunnen  ik kan  ik kon   ik heb gekund 
 

 Opdracht 2 
 
Vul in de volgende zinnen het goede woord in. Kies uit ken en kan. 

Ik _______________ de weg naar school nog niet uit mijn hoofd. 

Ik _______________ de tafel alleen optillen. 

Sjakie _______________ de pot op. 

Daar _______________ ik hem te lang voor. 

 
Vul in de volgende zinnen het goede woord in. Kies uit kennen en kunnen. 

Als je problemen hebt, leer je je vrienden _______________ 

Hoe _______________ wij dat nou weten? 

De meeste vissen _______________ niet vliegen. 

Ze _______________ nog wat leren van de vogels. 
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 Uitleg 
 
Mij en mijn 
Eén letter verschil. Daarom wordt er vaak een fout mee gemaakt. 
Mij hoort bij het persoonlijk voornaamwoord ik: 

• Hij gaf mij een leuk cadeau. 
• Zij sloeg mij op mijn schouder. 

 
Je kunt mij meestal ook vervangen door me: 

• Hij gaf me een leuk cadeau. 
• Zij sloeg me op mijn schouder. 

 
Mijn is een bezittelijk voornaamwoord. Het woord vertelt van wie iets is. 
 
Het is mijn boek.   In spreektaal: het is m’n boek. 
Jij bent mijn liefste.  In spreektaal: je bent m’n liefste. 
 

 Opdracht 3 
 
Zet een kruisje voor de zinnen die goed geschreven zijn. 

O Ik haal in mei mij diploma. 
O Mijn hond beschermt mij altijd. 
O Mij kat doet dat écht niet. 
O Ik voel mij tegenwoordig een volwassen mens. 
O Me mentor is daar erg tevreden over. 
O Mijn fiets is van mijn. 
O Mijn fiets is dus niet van jou. Teruggeven graag. 
O De bokser sloeg mij op m’n neus. 
O De bokser sloeg me neus bont en blauw. 
O De bokser is niet langer mijn vriend. 
O Hij kan me rug op. 
O Zoiets moet je mijn niet flikken. 
O Dan maak je mij boos. 
O Kom je vanavond bij mij of kom ik naar jou toe? 
O Kom maar naar mij huis toe. 
O Bij mij is het veel gezelliger. 

 

 Uitleg 
 
Na en naar 
Deze twee woorden zijn voorzetsels. Lees de volgende zinnen. 

• De huisarts is na 4 uur afwezig. 
• Na regen komt zonneschijn. 
• Hij is de op één na de jongste leerling van de klas.  
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Het voorzetsel na vertelt wat het gevolg van iets is. Hierboven staat een 
tekening van een vrouw hoe je haar ziet als je nog geen bier gedronken hebt. Na 
6 biertjes zie je haar heel anders. Houd deze bladzijde op zijn kop en kijk hoe jij 
deze dame ziet na 6 biertjes. 
Ook kan het woord na iets vertellen over een volgorde waarin dingen gebeuren. 
Eerst komt de regen, daarna komt de zonneschijn. 
 
Lees de volgende zinnen. 

• Ik ga naar huis. 
• Hij gaat deze vakantie naar Zwitserland toe. 
• De winnaar mocht naar voren komen. 

 
Het voorzetsel naar geeft dus een richting aan. Je weet waar iemand naartoe 
gaat. 
 

 Opdracht 4 
 
Vul in de volgende zinnen na of naar in. 

Ga je mee _______________ Amsterdam? 

Een beleefd iemand zegt altijd: “_______________ u, mevrouw.” 

We gaan _______________ de lunch een lekkere wandeling maken. 

_______________ een uurtje was het weer droog. 

“Hé jongeman, waar ga jij _______________ toe?” 

 

 Opdracht 5 
 
Zijn de volgende zinnen goed? Zet een kruisje bij ja of nee. 
 
 ja nee 

De krokodil legt een ei te liggen .   

De krokodil ligt een ei te leggen.    

De krokodil ligt een ei te liggen.    

De krokodil legt een ei te leggen.   
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Ik heb mijn kleren op de stoel gelegen.    

Ik heb mijn kleren op de stoel neergelegen.    

Ik heb mijn kleren op de stoel gelegd.    

Wij kennen de buren al lang.     

Wij kunnen de buren al lang.     

Wij kunnen de buren wel wegkijken.    

Ik kan jou al erg lang.      

Ik ken jou al erg lang.      

Ik kun jou al erg lang.      

Wij zijn op zoek na een goed recept.    

Wij zijn op zoek naar een goed recept.   

Naar regen komt zonneschijn.     

Na regen komt maneschijn.     

Na regen komt zonneschijn.     

Hij is de op één na jongste leerling van de klas.   

Hij is de op één naar oudste leerling van de klas.   
 

 Samenvatting 
 
Liggen en leggen 
Het grootste verschil: bij liggen doe je eigenlijk niks (je bent passief), bij 
leggen ben je met iets bezig (je bent actief). 
 
Kennen en kunnen 
Het grootste verschil: bij kennen weet je iets (je hebt ergens kennis van), bij 
kunnen heb je een bepaalde vaardigheid (je bent ergens goed in). 
 
Mij en mijn 
Eén letter verschil. Daarom wordt er vaak een fout mee gemaakt. 
Mij hoort bij ik. Je kunt het meestal vervangen door me. 
Mijn is een bezittelijk voornaamwoord. Het woord geeft aan van wie iets is. 
 
Na en naar 
Het voorzetsel na vertelt wat het gevolg van iets is of het vertelt iets over een 
volgorde waarin dingen gebeuren. 
Het voorzetsel naar geeft dus een richting aan. Je weet waar iemand naartoe 
gaat. 
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 Uitleg 
 
De Nederlandse taal bestaat uit 26 letters: 
• 5 klinkers 
• 21 medeklinkers. 
Hieronder zie je de 26 letters. 
De klinkers zijn vetgedrukt. 
 

  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
 
Klinkers zorgen voor de klank van een woord. Lees de volgende woorden. 
 
  bas   bis   bes   bos   bus 
 
De medeklinkers zijn telkens de b en de s, de klinkers zorgen voor een andere 
klank van de woorden. De klinkers zorgen voor het verschil. 
 

 Opdracht 1 
 
In de volgende zinnen zijn de klinkers weggelaten. Probeer de zinnen te lezen. 
Aan het eind van dit hoofdstuk staan de goede zinnen. 
 
• Ht s vndg lkkr wr. 
• D dcnt s bl mt nz cfrs. 
• mstrdm s d hfdstd vn Ndrlnd. 
• Wt kk j vrbsd! 
 
 

 Uitleg 
 
Twee klinkers bij elkaar noemen we een tweeklank. Dat woord is een beetje 
verwarrend want de 2 klinkers worden samen 1 klank. Je spreekt ze namelijk 
niet apart uit maar samen (tegelijkertijd). 
 
aa ee oo uu ie ou oe au ei eu ui 
 
  

3. Meertekenklanken 
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 Opdracht 2 
 
Zet in de volgende zinnen een streep onder de tweeklanken. 

• De bejaarde automobilist reed vier keer door rood licht. 

• “Niet zeuren”, riep de oude scheidsrechter. 

• Vier keer tien is niet gelijk aan zestien. 

 Uitleg 
 
In tweeklanken staan dus twee klinkers die aan elkaar worden uitgesproken. 
Maar er zijn ook meertekenklanken. Klanken die uit meerdere letters bestaan. 
 
• aai, ooi en oei  saai, mooi en foei 
• eeuw, ieuw en uw sneeuw, nieuw en duw 
• auw en ouw   kauwen, rouwen. 
 

 Opdracht 3 
 
Bedenk bij deze meertekenklanken twee woorden. 
 
aai ooi oei eeuw ieuw uw 
saai 
_________ 
_________ 

mooi 
_________ 
_________ 

foei 
_________
_________

sneeuw 
__________
__________

nieuw 
__________ 
__________ 

duw 
__________
__________

 

 Opdracht 4 
 
Zet een kruisje voor het goede woord. 
 
De gast gaf de ober een: 
O foei 
O fooi 
O fouw 
 
De plank was erg: 
O rouw 
O rauw 
O ruw 

 
 
 

Het schot op doel was erg: 
O fraai 
O flaai 
O vraai 
 
De leeuw wandelde in zijn: 
O koi 
O klauw 
O kooi 

  

 Uitleg 
 
Woorden met meer dan 1 lettergreep kun je in lettergrepen verdelen.  
• eeu – wen • loei – en • strooi – en 
• nieu – we • draai – en • schreeu – wen 
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 Opdracht 5 
 
Verdeel de volgende woorden in lettergrepen. 

vlaaien  _______________ sneeuwen  _______________ 

sproeien  _______________ vlooien  _______________ 

geeuwen  _______________ groeien  _______________ 

 

 Opdracht 6 
 
In de zinnen hieronder staan woorden met meertekenklanken. Zet een cirkel om 
die woorden. 

• De leeuw wandelt onrustig door zijn kooi. 

• Ik geniet van mijn nieuwe roeiboot. 

• De kraai duwt opnieuw haar eieren opzij. 

• Koeien geeuwen niet, koeien herkauwen. 

• De vrouw schreeuwt dat het niet mooi meer is. 

• De meeuw zweeft fraai door de lucht. 

 

 Opdracht 7 
 
Kijk naar het voorbeeld. Vul daarna het goede woord in. 
 
zwaaien  De koningin _______________ naar het volk. 

roeien   Mijn broer _______________ graag. 

sneeuwen  Het _______________ al drie uur lang. 

groeien  De baby _______________ als kool. 

maaien  De boer _______________ het gras. 

duwen De rugbyspelers _______________ de tegenstanders keihard 

terug. 

strooien   Ik _______________ pepernoten door de klas. 

vernieuwen  De stratenmaker _______________ de straat. 
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 Opdracht 8 
 
Cijfers en letters 
Hieronder staan woorden met een cijfer erin. Vervang het cijfer door letters en je 
ziet welk woord er bedoeld wordt. 

• Ik w8 op je  

• Je bent gem1  

• We hebben feest ge4d  

• Doe het z11!  

• Ben je ver3tig?  

• De sneeuw is z8  
 

 
 

 Samenvatting 
 
Twee klinkers bij elkaar noemen we een tweeklank. Je spreekt ze samen uit. 
 
aa ee oo uu ie ou oe au ei eu ui 
 
Er zijn ook meertekenklanken: 
• aai, ooi en oei   
• eeuw, ieuw en uw  
• auw en ouw.    
 
 
 
 
De antwoorden van opdracht 1: 
• Het is vandaag lekker weer. 
• De docent is blij met onze cijfers. 
• Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. 
• Wat kijk je verbaasd! 
 


