===for English: see below the dotted line===
Aan de eerstejaarsstudenten van de opleidingen Keltisch en Taalwetenschap
Utrecht, juli 2020
betr.: verplichte Toets basisgrammatica voor eerstejaars (TL1V19001)
Beste student,
Van harte welkom bij de ‘undergraduate school’ Talen, Literatuur en Communicatie.
Je hebt je ingeschreven bij één van de bovengenoemde Bacheloropleidingen, en we
verheugen ons erop je binnenkort te verwelkomen.
Kennis van de grammatica en de grammaticale begrippen
Voor 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 praten, 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 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 Keltisch 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.
Taal en inhoud van de toets
Er zijn twee varianten van de toets: een Nederlandse en een Engelse. Je mag zelf
kiezen welke toets je aflegt. Bedenk echter dat de twee toetsen niet alleen verschillen
in de taal waarin de vragen gesteld worden: de inhoud is ook anders. In de
Nederlandse toets komen andere concepten aan de orde (uit de Nederlandse
ontleedtraditie) dan in de Engelse (die aansluit bij de Angelsaksische ontleedtraditie).
En in de Nederlandse toets wordt je natuurlijk gevraagd om Nederlandstalige
voorbeeldzinnen te ontleden, en in de Engelse Engelstalige. Ook het oefenmateriaal is
dus inhoudelijk heel anders. Het is daarom van belang dat je aan het begin van blok 1
al kiest of je de Nederlandse of Engelse toets gaat doen, en je dáárop voorbereidt. Als
je een Nederlandstalige schoolopleiding gevolgd hebt ligt het voor de hand dat je de
Nederlandse toets doet. Als je een niet-Nederlandse schoolopleiding hebt gevolgd
raden we je aan om aan de hand van het oefenmateriaal in Blackboard in te schatten
welke variant het beste past bij je voorkennis en interesses.

In het vervolg van deze brief staat informatie over de Nederlandse toets; voor
informatie over de Engelse toets, zie de Engelstalige brief verderop, onder de
stippellijn.
De toets voorbereiden
Voor het voorbereiden 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 blok1 kun je in Blackboard oefenen tot de stof weer
helemaal vertrouwd is; de vragen waarmee je oefent zijn vrijwel 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/Basic Grammar Test
(TL1V19001)”, knop “Assignments”, in de Folder “Oefenopdrachten Nederlands”.
In Blackboard (“Course content”) is onder “Cursusmateriaal voor Nederlandstalige
toets” 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 weblecture 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 2011) (ca. € 30,00)
of (bij voorkeur):
- J. Kerstens & A. Sturm, Beknopte grammatica van het Nederlands (Bussum:
Coutinho 2002) (ca. € 12,50)
Aanschaf van een 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, waarschijnlijk in week 4 of 5. De
precieze plaats en tijd worden zo snel mogelijk via Blackboard bekend gemaakt (kijk
onder Announcements). Voor het afleggen van de toets gebruiken we niet Blackboard,
maar speciale toets-software (Remindo). 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 e-mailbericht 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 (in december). Je wordt ook
hiervoor uitgenodigd. De bezemklas wordt gevolgd door een laatste herkansing; aan
die herkansing mag je alleen deelnemen als je de bezemklas hebt gevolgd.
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/Basic Grammar Test
(TL1V19001) in blok 1 van het volgende studiejaar, zodat je opnieuw aan de toets en
herkansingen kunt deelnemen.
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.
Vragen?
Met vragen, problemen en ziekmeldingen op het moment van de toets kun je terecht
bij grammaticatoetsMT.gw@uu.nl. 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. D. Nieuwenhuijsen,
onderwijsdirecteur Undergraduate School Talen, Literatuur en Communicatie
Voor deze,
Dr. E.G. Ruys, cursuscoördinator
.............................................................................................................................

===Voor Nederlands: zie boven de stippellijn===
To: first-year students in the Celtic and Linguistics departments
Utrecht, July 2020
Re: Basic Grammar Test (TL1V19001)
Dear student,
You are enrolled in one of the above-mentioned BA-programmes; we are pleased to
welcome you to the undergraduate school 'Talen, Literatuur en Communicatie.'
Knowledge of grammar and grammatical concepts
In order for you to be able to successfully participate in your programme in the Celtic
or Linguistics department, you will require some basic knowledge of grammatical
concepts and some basic competence in sentence analysis. It is important that all
students start out with sufficient familiarity with linguistic concepts, so as to be able
to communicate about language and linguistic expressions at a sufficiently
sophisticated analytic level. However, it is our experience that not all students arrive
with the same level of background knowledge in these areas. This divergence in the
level of prior acquaintance with grammatical concepts and linguistic analysis tends to
cause delays in the programme.
Obligatory grammar test
In order to avoid such problems, all first-year students in the Celtic and Linguistics
departments are required to take a basic grammar test. The purpose of the test is to
assess your knowledge of basic grammatical concepts and your competence in
linguistic analysis. Because this is an entry-level test, no ECTS are awarded for this
test. However, the test is an obligatory part of the programme for all students pursuing
a BA degree in the aforementioned subjects. You are required to pass the test in order
to pass your BA exam.
Language of the test
The test is offered in two variants: one in English and one in Dutch. You are free to
choose which test you take. You should bear in mind, however, that the tests not only
differ in language, but also in content. The Dutch test deals with different concepts
(those from the Dutch traditional grammar tradition) than the English one (which fits
the Anglo-Saxon tradition). And of course, the Dutch test will require you to analyse
Dutch linguistic expressions, and the English test deals with English expressions. As a
result, the practice materials for the two tests are quite different as well. For these
reasons, it is important that you decide early on, in the beginning of block 1, which
test you will be taking, and prepare accordingly. If you arrive here from a Dutchspeaking school system, the Dutch test is likely to fit your previous experience best.
Otherwise, we advise you to assess on the basis of the practice materials available in
Blackboard which of the variant tests best fits your skills and interests.

The remainder of this instruction letter is aimed specifically at students who are
planning to take the test in English. If you plan to take the test in Dutch, please read
the Dutch letter above the dotted line.
Preparation
It is important to review how familiar you are with the grammatical concepts as we
test them, as you may have been taught slightly different uses for some of the terms.
We provide a list of all concepts tested, with example sentences, in Blackboard. Select
the Blackboard site for “Toets basisgrammatica/Basic Grammar Test (TL1V19001)”;
then navigate to “Course content” and open the folder “Course materials for Basic
Grammar Test in English”, then select the document entitled “Grammatical terms,
example sentences and further reading”.
If you find that some of the concepts do not seem entirely familiar, look them
up in one of the online books and resources on English grammar listed in the
document. You can also access lists with translations of grammatical terms in Dutch,
English and various other languages in the “Cursusmateriaal voor Nederlandstalige
toets” folder under “Course Content”.
Practice materials for the test are available on the Blackboard site. Navigate to
“Assignments” and choose the “Practice assignments English” folder. It is important
to prepare well for the test during the first weeks of block 1. The practice assignments
are at the same level as the assignments on the test. Please refer back to the
recommended reading if you find that you have trouble arriving at the correct answers
in the practice materials.
Taking the test
The test will be administered in block 1, probably in week 4 or 5 of the block. The
definitive place and time will be announced as soon as possible via Blackboard (look
under Announcements). The test is not administered in Blackboard but with dedicated
test software (Remindo). You will need to select the test in the correct language when
logging on. You pass the test if you answer at least 70 out of 100 questions correctly.
If you fail to do so, you will need to take a resit exam later in the year.
Taking the resit exam
If you are prevented from attending the test due to illness or other circumstances, you
are required to inform the course administrator (dr. E.G. Ruys) via
grammaticatoetsMT.gw@uu.nl. Please state the reason for your absence. You will
only be allowed to take part in the resit exam if you were absent for a valid reason;
you may be referred to your student advisor to provide evidence. The resit exam will
take place in block 2. You need to register for the resit exam via
grammaticatoetsMT.gw@uu.nl.
If you participate in the test and obtain a failing grade, you also need to take
the resit exam. You will be informed of this via the Blackboard site. Of course,
students who fail the test are urged to read up on difficult concepts and practice with
the practice assignments available on Blackboard.
For those students who fail the resit exam as well, we will organize an extra
instruction session – the so-called remedial seminar – in December, followed by a
final resit exam. If you do not attend the remedial seminar, you will not be eligible to
take part in this second resit exam.
In the unlikely event that you should fail both resit exams, you will need to
take the test again next year. In this case, you need to register for the course Toets

basisgrammatica/Basic Grammar Test (TL1V19001) in block 1 of the following year,
via Osiris, during the regular enrolment period for blocks 1 and 2. In this case, you
can take the test and resit exams again in the following year.
Students with a contract for teaching provisions (contract Onderwijsvoorzieningen)
If you are entitled to extra exam time or other provisions because of a disability or
chronic illness, you are required to inform the course administrator at the beginning of
block 1 (mail to: grammaticatoetsMT.gw@uu.nl). If you are late in informing the
administrator, it may not be possible to organise the necessary provisions.
Questions?
Should you have any questions, please contact grammaticatoetsMT.gw@uu.nl. Please
state your name, student registration number and programme, as well as the
year in which you started the programme.
Importance of passing the test in block 1
Finally, we want to stress again that it is important that you pass the test as soon as
possible, preferably during block 1, because this will benefit the quality of your
contribution to courses focusing on language acquisition, linguistics and literature,
and the quality of these courses as a whole. It will also make these courses easier for
you.
Good luck preparing for the test!
Kind regards,
Eddy Ruys, course co-ordinator
on behalf of
Dr. D. Nieuwenhuijsen,
Director of Studies, Undergraduate School Languages, Literature and Communication

