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Schrijf niet te informeel of in 

spreektaal. Hoewel een paper 

niet te plechtig of afstandelijk 

hoeft te klinken, moet de taal 

wel verzorgd en zakelijk genoeg 

blijven. 

De resultaten zouden nog 

gunstiger zijn als de 

leerkrachten de briefing beter 

begrepen hadden.* Een 

aannemelijke veronderstelling. 

 

De resultaten zouden nog 

gunstiger zijn als de 

leerkrachten de briefing beter 

begrepen hadden. Dat is een 

aannemelijke veronderstelling 

Schrijf vlot, hedendaags 

Nederlands en geen te formele 

en archaïsche woorden. 

Ik heb *slechts twee vragen 

*betreffende de proefgroep.  

Ik heb maar twee vragen over 

de proefgroep. 

Lange zinnen zijn meestal 

moeilijker te lezen dan korte 

zinnen. Deel je zin op in twee 

en zet er een punt tussen.  

 

 

 

 

Vermijd ook te lange 

opsommingen. Een goede 

opsomming bestaat uit drie 

delen, geordend van kort naar 

lang.  

Volgende maand vindt overleg 

plaats over de 

reorganisatieplannen, die zijn 

ontwikkeld door twee 

adviesbureaus, die daarvoor 

een samenwerkingscontract 

hebben afgesloten. 

 

Logopedisten behandelen 

articulatie-, spraak-, slik-, leer, 

taal- en 

autismesprectrumstoornissen. 

 

 

Volgende maand vindt overleg 

plaats over de 

reorganisatieplannen. Die zijn 

ontwikkeld door twee 

adviesbureaus, die daarvoor 

een samenwerkingscontract 

hebben afgesloten. 

 

Logopedisten behandelen taal-, 

leer- en slikstoornissen. Ook 

patiënten met spraak- en 

articulatiestoornissen kunnen 

bij hen terecht, net als 

patiënten met een 

autismespectrumstoornis. 

Schrijf zo actief mogelijk. Een 

teveel aan passieve 

constructies maakt je paper 

indirect, zakelijk en 

afstandelijk. 

 

De vergissing *werd 

vastgesteld door de 

stagebegeleider. 

Aan de vormgeving *wordt 

extra aandacht besteed. 

De stagebegeleider stelde de 

vergissing vast. 

De vormgeving krijgt extra 

aandacht. 

Vermijd een opeenstapeling 

van ‘men’: ‘men’ is een vaag 

woord, omdat het verschillende 

betekenissen kan hebben. 

 

Men kan niet voorzichtig 

genoeg zijn. 

*Men zegt dat hij afgetreden is. 

Je kunt niet voorzichtig genoeg 

zijn. 

De politici zeggen dat hij 

afgetreden is. 

Probeer het gebruik van steeds 

hetzelfde woord in een zin of 

alinea te voorkomen. Het leest 

prettiger als er variatie in de 

woordkeuze is. 

Zoek eventueel synoniemen op 

Het rusthuis werkt 

multidisciplinair. Dat houdt in 

dat er een minimale 

samenwerking is met de 

verpleging. Een 

revalidatiecentrum werkt 

Het rusthuis werkt 

multidisciplinair. Dat houdt in 

dat er een minimale 

samenwerking is met de 

verpleging. Een 

revalidatiecentrum werkt 



www.synoniemen.net. 

 

multidisciplinair. *Dat houdt in 

dat leerkrachten en 

therapeuten samenwerken. 

multidisciplinair, wat betekent 

dat leerkrachten en 

therapeuten samenwerken. 

Gebruik de tegenwoordige en 

de verleden tijd niet door 

elkaar. 

 

 

 

 

Gebruik lezersaanduidingen 

(zoals ’ je’ en ‘u’) niet door 

elkaar. 

Het onderzoek peilt naar het 

welbevinden van studenten via 

een aantal vragen. In een 

eerste fase *werden studenten 

uit lerarenopleidingen 

bevraagd. 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op 

de resultaten van het 

onderzoek naar werkdruk. 

*Men kan lezen dat de 

werkdruk ongelijk verdeeld is. 

Het onderzoek peilt naar het 

welbevinden van studenten via 

een aantal vragen. In een 

eerste fase worden studenten 

uit lerarenopleidingen 

bevraagd.  

 

In dit hoofdstuk gaan we in op 

de resultaten van het 

onderzoek naar werkdruk. We 

hebben vastgesteld dat de 

werkdruk ongelijk verdeeld is. 

 


