Aan de eerstejaarsstudenten van de opleidingen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Keltisch,
Nederlands, Spaans en Taalwetenschap
Utrecht, juni 2018
Betreft: verplichte toets Elementaire Grammatica voor eerstejaars studenten

Beste student,
Van harte welkom bij de undergraduate school Talen, Literatuur en Communicatie. Je hebt
je ingeschreven bij één van de bovengenoemde bachelor-opleidingen, en we verheugen
ons erop je binnenkort te verwelkomen.
Kennis van de grammatica en de grammaticale begrippen
Voor al deze opleidingen is een goede kennis van de grammatica en de grammaticale
begrippen onmisbaar. Om op een algemeen analytisch niveau over taal en taaluitingen te
kunnen spreken, is het van groot belang dat alle studenten vanaf het begin vertrouwd zijn
met deze begrippen. De ervaring leert dat middelbare scholen heel verschillend omgaan
met grammaticaonderwijs. Bij sommige studenten, voor wie het meer dan vier jaar
geleden is dat zij hiermee voor het laatst hebben geoefend, is de kennis van het ontleden
weggezakt, voor anderen is dit gesneden koek. Dat leidt tot verschillen in voorkennis
binnen de groep en daarmee onbedoeld tot vertragingen in het studieprogramma.
Grammaticatoets verplicht voor alle hoofdvakstudenten
Om het onderwijs in de taalverwervings- en taalkundevakken in goede banen te leiden,
wordt in het eerste blok een toets Elementaire Grammatica afgenomen onder alle
eerstejaars van de opleidingen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Keltisch, Nederlands,
Spaans en Taalwetenschap. In deze toets wordt de beheersing van elementaire
grammaticale begrippen getoetst. Omdat het gaat om het ophalen van stof van de
basisschool en middelbare school, zijn er geen studiepunten aan de toets gekoppeld. Maar
let op: de toets vormt voor alle hoofdvakstudenten van de genoemde opleidingen een
verplicht onderdeel in het examenprogramma. Je moet de grammaticatoets dus behaald
hebben om de bacheloropleiding te kunnen afronden.
De toets voorbereiden
Voor het afnemen van de toets wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving
Blackboard. Het is van groot belang dat je je goed voorbereidt op de toets. In de eerste
weken van blok 1 kun je in Blackboard oefenen tot de stof weer helemaal vertrouwd is; de
vragen waarmee je oefent zijn gelijk aan de vragen die je in de toets voorgelegd krijgt.
Binnenkort ontvang je informatie over je Solis-ID en wachtwoord waarmee je op
uu.blackboard.com kunt inloggen. In Blackboard vind je het oefenmateriaal onder ‘Toets
basisgrammatica (MT1V11002),’ knop ‘Assignments.’
De toets wordt afgenomen in het Nederlands. In Blackboard (‘Course content’) is een lijst
te vinden met alle grammaticale begrippen die getoetst worden. Hier zijn ook lijsten te
vinden met vertalingen van de grammaticale begrippen die getoetst worden, voor het
geval je beter bekend bent met een andere taal dan het Nederlands. Daarnaast is hier een
web lecture over traditionele zinsontleding van prof. dr. Norbert Corver beschikbaar, wat
een goede hulp kan zijn bij het voorbereiden van de toets.
Als je bij het oefenen moeite hebt met de vragen zijn er de volgende leerboeken om de
stof weer op te halen:
• M. Klein & M.C. van den Toorn, Praktische cursus zinsontleding (Groningen:
Wolters-Noordhoff 2006) (ca. € 30,00)
• J. Kerstens & A. Sturm, Beknopte grammatica van het Nederlands (Bussum:
Coutinho 2002) (ca. € 22,00)
Aanschaf van deze titels wordt aangeraden wanneer je bij de oefenvragen in Blackboard
merkt dat je extra uitleg nodig hebt.

De toets maken
De toets wordt afgenomen halverwege Blok 1, namelijk op woensdag 10 oktober. De
precieze plaats en tijd worden zo snel mogelijk via Blackboard bekend gemaakt (kijk onder
Announcements). Voor het maken van de toets gebruiken we niet Blackboard, maar
speciale toets-software. De toets duurt een uur. Je hebt de toets gehaald als je ten minste
70 van de 100 vragen goed beantwoord hebt. Een voldoende is dus in dit geval een 7 of
hoger. Als je lager dan een 7 scoort, moet je herkansen.
De toets inhalen of herkansen
Mocht je onverhoopt door ziekte of andere omstandigheden verhinderd zijn bij het college
waarin de toets wordt afgenomen, meld dit dan per e-mail aan de coördinator van de
Grammaticatoets (dr. E.G. Ruys) via grammaticatoetsMT.gw@uu.nl. Geef in het emailbericht duidelijk aan wat de reden is van je afwezigheid. Alleen als je je afwezigheid bij
de toets kunt verantwoorden*, kom je in aanmerking voor een nieuwe kans tijdens de
herkansing. Deze herkansingstoets vindt plaats begin Blok 2. Hiervoor moet je je
aanmelden via grammaticatoetsMT.gw@uu.nl.
*Zo nodig word je verwezen naar de studieadviseur om de reden toe te lichten.
Als je de toets niet gehaald hebt, dien je je ook op te geven voor de bovengenoemde
herkansing begin Blok 2. Studenten die moeten herkansen, krijgen hierover bericht. In de
tussentijd kun je je kennis bijspijkeren met de oefeningen in Blackboard.
Voor degenen die ook de herkansing niet halen wordt extra begeleiding door een docent
georganiseerd, de zogenaamde bezemklas (rond januari). Je wordt ook hiervoor
uitgenodigd. De bezemklas wordt gevolgd door een laatste herkansing. Uiteindelijk moet je
de toets met een voldoende afsluiten (ten minste 70 van de 100 vragen goed).
In het (onwaarschijnlijke) geval dat je voor geen van de herkansingen slaagt, dien je je,
tijdens de inschrijfperiode voor Blok 1 en 2 van het volgende studiejaar, zelf via Osiris in te
schrijven voor de cursus Toets basisgrammatica (MT1V11002) in Blok 1 van het volgende
studiejaar, zodat je opnieuw aan de toets en herkansingen kunt deelnemen.
De toets voorbereiden = de toets halen
In de loop van augustus wordt het oefenmateriaal klaargezet in Blackboard. Het is dan ook
aan te raden om zo vroeg mogelijk te beginnen met het oefenen van de stof. Ook als je al
een ster bent in grammatica en zinsontleding is het verstandig om een paar oefentoetsen
te maken, opdat je niet voor verrassingen komt te staan bij de eigenlijke toets.
Studenten met een contract Onderwijsvoorzieningen
Indien je vanwege een functiebeperking of chronische ziekte recht hebt op bijvoorbeeld
extra tijd of andere voorzieningen, dien je dit onmiddellijk bij het begin van Blok 1 zelf
door
te
geven
aan
de
coördinator
van
de
grammaticatoets
(grammaticatoetsMT.gw@uu.nl). Alleen wanneer je dit op tijd meldt, is het mogelijk de
voorzieningen te verzorgen.
Met vragen, problemen en ziekmeldingen op het moment van de toets kun je terecht bij
grammaticatoetsMT.gw@uu.nl. Let op: vermeld bovenaan het bericht altijd je naam,
studentnummer, opleiding, en jaar van aanvang van studie.
Belang van de toets in het eerste semester van het eerste jaar
Ten slotte: het is van groot belang dat je de toets haalt in de eerste twee blokken van je
opleiding. De toets bevordert immers de kwaliteit van deelname aan de cursussen
taalverwerving en taalkunde die in deze periode van je opleiding centraal staan.
Veel succes bij het voorbereiden en maken van de grammaticatoets.
Met vriendelijke groet,
dr. H. Quené
onderwijsdirecteur Undergraduate School Talen Literatuur en Communicatie
Dr. E.G. Ruys, cursuscoördinator

Voorbeelden
Voorbeeld taalkundig ontleden
Tot welke woordsoort behoort het vetgedrukte deel van de onderstaande zin?
De wiskundige vergaapte
Mandelbrotverzameling.
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vragend voornaamwoord
onbepaald voornaamwoord
wederkerend voornaamwoord
wederkerig voornaamwoord

Voorbeeld redekundig ontleden enkelvoudig
Wat is de functie van het vetgedrukte deel van de onderstaande zin?
Als je jezelf iets meer tijd zou hebben gegund dan liep je nu niet in de ziektewet.
❑
❑
❑
❑

lijdend voorwerp
meewerkend voorwerp
bijwoordelijke bepaling
bijvoeglijke bepaling

Voorbeeld redekundig ontleden samengesteld
Wat is de functie van het vetgedrukte deel van onderstaande zin?
Wie deze zinnen niet kan ontleden, raad ik een opfriscursus aan.
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❑
❑
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meewerkend voorwerpszin
bijwoordelijke bijzin
bijvoeglijke bijzin
lijdend voorwerpszin
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