
	  
	  
	  
	  
	  

OEFENING:	  SCHRIJFSTIJL	  OP	  ZINSNIVEAU	  
	  
De	  12	  zinnen	  hieronder	  zijn	  niet	  zo	  prettig	  leesbaar.	  Dat	  ligt	  aan	  de	  schrijfstijl.	  Sommige	  zinnen	  zijn	  
bijvoorbeeld	  te	  lang,	  in	  andere	  zinnen	  staat	  informatie	  die	  bij	  elkaar	  hoort	  te	  ver	  uit	  elkaar,	  
enzovoort.	  
Schrijfopdracht:	  herschrijf	  elke	  zin,	  zodat	  die	  wel	  prettig	  leesbaar	  wordt.	  Je	  mag	  zinnen	  opsplitsen,	  
de	  volgorde	  veranderen	  of	  andere	  woorden	  gebruiken.	  Als	  je	  zin	  inhoudelijk	  maar	  dezelfde	  
informatie	  blijft	  bevatten.	  
	  
HERSCHRIJF	  DE	  VOLGENDE	  ZINNEN:	  
	  

1) Zijn	  moeder,	  die	  sinds	  een	  aantal	  maanden	  in	  een	  verzorgingshuis	  in	  Haarlem	  woont,	  kon	  
mooie	  verhalen	  vertellen	  over	  vroeger.	  

2) Als	  klein	  meisje	  woonde	  ze	  in	  een	  dorpje,	  dat	  in	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  werd	  
platgebombardeerd,	  waar	  ze	  iedereen	  kende.	  

3) Mijn	  collega	  Hendrik,	  die	  later	  die	  dag	  een	  ontzettende	  griepaanval	  kreeg,	  maakte	  een	  
scherpe	  opmerking	  over	  het	  jaarlijks	  met	  9%	  stijgende	  ziekteverzuim	  tijdens	  de	  
teamvergadering.	  

4) Ik	  was	  wel	  verbaasd	  toen	  hij,	  terwijl	  ik	  mijn	  presentatie	  over	  onze	  jaarcijfers	  gaf,	  opstond	  en	  
begon	  te	  schreeuwen	  dat	  hij	  meer	  provisie	  verdiende.	  

5) De	  zanger	  van	  deze	  band,	  die	  getrouwd	  is	  met	  een	  bekend	  actrice	  met	  wie	  hij	  twee	  kinderen	  
heeft,	  heeft	  een	  prijs	  gewonnen	  omdat	  hij	  zo’n	  getalenteerd	  musicus	  is.	  

6) Je	  moet,	  als	  je	  niets	  liever	  wilt	  dan	  een	  succesvolle	  zangauditie	  in	  het	  televisieprogramma	  
Idols,	  regelmatig	  stemoefeningen	  doen	  en	  zangles	  nemen.	  

7) Als	  je	  auditie	  doet	  voor	  een	  televisieprogramma	  als	  Idols,	  wordt	  je	  zangtalent	  tijdens	  een	  
zenuwslopende	  opname	  beoordeeld	  door	  een	  jury	  die	  bestaat	  uit	  vier	  mensen	  die	  ieder	  
reeds	  lang	  geleden	  hun	  sporen	  hebben	  verdiend	  in	  de	  wereld	  van	  muziek	  en	  entertainment.	  

8) Het	  wegnemen	  van	  onzekerheden	  over	  allerlei	  fysieke	  ongemakken	  aangaande	  de	  handicap	  
bij	  de	  persoon	  in	  kwestie	  is	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  begeleidingsprogramma,	  maar	  
het	  zou	  kunnen	  voorkomen	  dat	  de	  cliënt	  enige	  weerstand	  ervaart	  ten	  aanzien	  van	  de	  
behandeling,	  waarop	  u	  als	  begeleidende	  en	  handelende	  persoon	  zult	  moeten	  kunnen	  
inspelen.	  

9) In	  geval	  u	  uw	  sleutel	  wilt	  omruilen	  voor	  een	  gemeentepas,	  wordt	  er	  van	  u	  verwacht	  dat	  u	  
persoonlijk	  langskomt	  bij	  de	  desbetreffende	  instantie,	  aangezien	  het	  een	  vereiste	  is	  dat	  u	  
zich	  kunt	  legitimeren	  en	  aan	  kunt	  tonen	  dat	  u	  woonachtig	  bent	  in	  de	  desbetreffende	  
gemeente.	  

10) Naar	  aanleiding	  van	  uw	  informatieaanvraag	  doe	  ik	  u	  de	  volgende	  bescheiden	  toekomen.	  
11) Ten	  bate	  van	  de	  stichting	  Kinderen	  Eerst	  willen	  wij	  u	  verzoeken	  om	  een	  kleine	  donatie	  op	  het	  

daarvoor	  aangestelde	  gironummer	  achter	  te	  laten,	  daar	  wij	  helaas	  niet	  in	  staat	  zijn	  om	  zelf	  
alle	  kosten	  te	  dekken	  voor	  een	  creatieve	  middag	  die	  deze	  kinderen	  zo	  hard	  nodig	  hebben.	  

12) Tot	  onze	  teleurstelling	  zijn	  wij	  genoodzaakt	  om	  u	  te	  moeten	  mededelen	  dat	  stichting	  XYZ	  
helaas	  niet	  in	  staat	  zal	  zijn	  om	  tijdens	  de	  jaarlijkse	  gemeentelijke	  festiviteiten	  te	  kunnen	  
deelnemen	  aan	  de	  optocht	  langs	  de	  verschillende	  zorginstellingen	  zoals	  die	  gepland	  staat	  
voor	  18	  april.	  

	  
	  


