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Samenvatting

Docenten Nederlands bieden modules ‘cor-
rect formuleren’ aan om leerlingen formu-
leerfouten te leren verbeteren. Dit artikel 
beantwoordt drie onderzoeksvragen over dit 
formuleeronderwijs: Welke formuleerfouten 
staan op het programma in klas 3 en 4 havo/
vwo? In welke mate representeert deze les-
stof de soorten fouten die leerlingen maken 
in eigen teksten? In welke mate komen de 
schoolboeknormen overeen met die van taal-
wetenschappelijke literatuur en taaladvies-
boeken? Op basis van een analyse van de 
gangbare lespraktijk zijn vijf formuleerfouten 
geselecteerd. Deze fouten zijn vervolgens ge-
identificeerd in 200 leerlingteksten met behulp 
van een analysemodel dat twee normen bevat: 
één gereconstrueerd uit de schoolboeken en 
één gereconstrueerd uit taalwetenschappe-
lijke literatuur en taaladviesboeken. De ana-
lyseresultaten laten zien dat de aangeboden 
lesstof maar beperkt overeenkomt met de fou-
ten die leerlingen zelf maken; daarnaast zijn er 
grote frequentieverschillen tussen de onder-
zochte fouten. Schoolboeknormen verschillen 
van de normen uit de taalwetenschappelijke 
literatuur en taaladviesboeken; de toepas-
sing van schoolboeknormen levert aanzienlijk 
meer foutidentificaties op. Onze conclusie is 
dat het onderwijs in correct formuleren moet 
worden bijgesteld. De normen voor formuleer-
fouten kunnen sterker worden gefundeerd in 
de taalwetenschappelijke normatieve onder-
zoeksliteratuur en de lesstof kan zorgvuldiger 
worden afgestemd op fouten die leerlingen 
maken, zodat de aansluiting tussen formuleer-
onderwijs en formuleerproblemen van leerlin-
gen wordt vergroot.

Kernwoorden: frequenties van formuleer
fouten, schrijfstijlanalyse, formuleervaardig-
heid, taalnormen

1 Inleiding en onderzoeksvragen

Het denken over het schoolvak Nederlands is 
op dit moment sterk in beweging, vanuit een 
breed gedeeld gevoel van onbehagen (Mees
terschapsteams, 2016; Prinsen, Witte & 
Suhre, 2018). Het onbehagen betreft onder 
meer de uitstraling van het schoolvak. Maar 
weinig leerlingen vinden het schoolvak inspi
rerend (Prinsen et al., 2018). Er zijn ook zor
gen over de prestaties van leerlingen. Voor 
schrijfvaardigheid en voor formuleervaardig
heid in het voortgezet onderwijs ontbreken 
trendrapportages, maar wel is er enig onder
zoek gedaan naar de vraag hoe de schrijfvaar
digheid van leerlingen zich verhoudt tot de 
streefniveaus van het Referentiekader taal. 
Kuhlemeier, Van Til en Van den Bergh (2014) 
rapporteren dat de schrijfstijl in leerling
teksten van groep 8 achterblijft bij de presta
tiestandaarden 1F en 2F. Van de Gein (2012) 
concludeert na een analyse van opstellen van 
eindexamenkandidaten dat het met de schrijf
vaardigheid niet best is gesteld. De referentie
doelen 3F (havo) en 4F (vwo) worden vol
gens Van de Gein bij lange na niet gehaald. 
Empirisch onderzoek naar de schrijfvaardig
heid van eerstejaars studenten Geestesweten
schappen aan de UvA laat ‘een pessimistisch 
beeld’ zien: ruim 20% van de studenten heeft 
ernstige schrijfvaardigheidsproblemen en nog 
eens 25% heeft matige problemen (De Bak
ker, Meuffels, Muris, & Rietstap, 2015).

Een vernieuwing van curriculum en 
schoolvak is gewenst, stellen de Meester
schapsteams Nederlands (2016) en het 
Bestuur van Levende Talen Nederlands 
(2019). Er zijn inmiddels verschillende visie
stukken en curriculumvoorstellen ontwik
keld, die in hoofdlijnen consensus laten zien 
over de gewenste koers. De Meesterschaps
teams Nederlands (2016), het Bestuur van 
Levende Talen Nederlands (2019) en het ont
wikkelteam Nederlands van Curriculum.nu 
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(2019) pleiten nadrukkelijk voor meer 
samenhang tussen de vakonderdelen. Het 
schoolvak Nederlands moet bovendien inzet
ten op taalbewustzijn (Curriculum.nu, 2019) 
danwel ‘bewuste taalvaardigheid’ (Meester
schapsteam, 2016). Het is niet duidelijk in 
welke mate deze uitgangspunten worden 
gedeeld door docenten Nederlands, maar de 
curriculumvernieuwing gaat al wel een 
‘tweede fase’ in. De ontwikkelteams van 
Curriculum.nu hebben hun vernieuwings
voorstellen overhandigd aan de minister van 
Onderwijs en in juni 2020 heeft de Tweede 
Kamer besloten dat een wetenschappelijke 
curriculumcommissie de voorstellen zal 
doornemen en richtinggevend zal adviseren 
over de werkopdracht aan nieuwe teams van 
docenten en experts, die de voorstellen gaan 
vertalen naar kerndoelen en eindtermen. 
Deze recente ontwikkelingen maken onder
zoek naar de relevantie van het huidige cur
riculum Nederlands relevant én urgent.  

Het onderzoek dat we hier presenteren 
richt zich op schrijfonderwijs, en meer in het 
bijzonder op formuleervaardigheid in klas 3 
en 4 havo/vwo. Gangbaar formuleervaardig
heidsonderwijs zet in op het herkennen en 
verbeteren van dertien tot achttien formuleer
problemen, zoals incongruenties, foutieve 
samentrekkingen en contaminaties. School
boeken stellen deze formuleerproblemen aan 
de orde in modules ‘correct formuleren’, die 
doorgaans vanaf klas 3 havo/vwo (en soms 
vanaf klas 4 havo/vwo) worden aangeboden 1 . 
Het onderwijs in het herkennen en verbeteren 
van deze fouten loopt door tot en met het 
eindexamenjaar. In drie of vier opeenvolgen
de jaren worden er, alles bij elkaar opgeteld, 
vijftien tot vijfentwintig lesuren aan besteed. 
In het eerste jaar van het hoger beroepsonder
wijs staan dezelfde formuleerproblemen vaak 
opnieuw op het programma. Ze worden 
samen met spelling getoetst onder de noemer 
‘taalverzorging’ (in het vo) of ‘taaltoets’ (in 
het hbo). Al decennialang, om te beginnen bij 
Erftemeijer (1958), is er twijfel over de rele
vantie en effectiviteit van dit onderwijs. 
Oefeningen met losse (schoolboek)zinnen 
sluiten onvoldoende aan bij de formuleer
problemen van leerlingen, stelt Schuurs 
(1990) in zijn dissertatie over schrijfonder

wijs en zinsbouwvaardigheid in de onder
bouw vo (zie ook: Dirksen, Schellens en 
Schuurs, 1986). Volgens Braet (1995) is het 
maar de vraag of het verbeteren van fouten in 
zinnen van anderen enig effect heeft op de 
formuleervaardigheden van leerlingen. 

Zonder systematische kennis van de regu
liere lespraktijk kan de vraag die Braet in 1995 
stelde niet goed worden beantwoord. Op dit 
moment weten we niet precies wat er gebeurt 
tijdens lessen formuleervaardigheid en we 
weten niets van effecten van dit onderwijs, dat 
nochtans door (vrijwel) alle docenten Neder
lands wordt gegeven. Ook de formuleringen in 
leerlingenteksten hebben we onvoldoende in 
beeld; er is weinig empirisch onderbouwde 
kennis over formuleerfouten van leerlingen in 
het vo (Van de Gein, 2012). We weten dat leer
lingen veel fouten maken, maar we weten niet 
precies genoeg welke dat zijn en we weten 
niet precies hoe het zit met de verdeling van 
fouten over de leerlingteksten. Dit alles maakt 
dat we niet goed kunnen bepalen of het gang
bare onderwijsaanbod aansluit bij de formu
leerproblemen van leerlingen. 

In dit artikel dragen we kennis aan die het 
mogelijk maakt deze vraag beter te beant
woorden. Daartoe zijn in een curriculum
onderzoek drie deelvragen onderzocht: (1) 
Voor welke fouten wordt in de klassen 3 en 4 
havo/vwo lesstof aangeboden en op welke 
manier? (2) Hoe en hoe vaak keren de aange
boden fouten terug in teksten van leerlingen; 
in welke mate representeert de lesstof de soor
ten fouten die leerlingen in hun teksten 
maken? Deze tweede onderzoeksvraag heeft 
betrekking op de relevantie van de lesstof. Een 
derde vraag is of de lesstof ook wetenschap
pelijk verantwoord is. Er is reden om deze 
vraag bij onderzoek naar formuleer onderwijs 
te betrekken. Van Bree, Van Haaften en Van 
Santen (2002) en Van Wingerden (2017) laten 
met voorbeelden zien dat schoolboeken in de 
uitlegblokjes formuleringen afkeuren die in 
taalwetenschappelijke literatuur en taaladvies
boeken expliciet als acceptabel of correct wor
den beschreven. De derde onderzoeksvraag 
heeft betrekking op deze verschillen: (3) Wat 
wordt er in de gangbare onderwijspraktijk ver
staan onder formuleerfouten en hoe verhoudt 
zich dit tot wat we uit taalwetenschappelijke 
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literatuur en taal adviesboeken weten van for
muleerfouten en taalnormen? De bevindingen 
van het derde deelonderzoek worden aanslui
tend bij die van de eerste onderzoeksvraag (de 
lespraktijk) en de tweede (formuleerfouten in 
leerlingen teksten) gepresenteerd. In de con
clusie keren we terug naar de hoofdvraag: Hoe 
is het gesteld met de aansluiting tussen het 
leerstofaanbod en de formuleerproblemen van 
leerlingen?

De deelonderzoeken zijn uitgevoerd in het 
kader van het promotieonderzoek van de eer
ste auteur naar pedagogische, didactische en 
vakinhoudelijke vernieuwingsmogelijkheden 
voor schrijfstijlonderwijs. De onderzoeks
bevindingen gaven een theoretische en empiri
sche basis voor een vernieuwende module 
schrijfstijl die door de eerste auteur samen met 
acht docenten Nederlands in het docent
ontwikkelteam Stijlperspectieven is ontwik
keld.

2 Theoretisch Kader
 

2.1  Onderzoek naar formuleerproblemen van 

leerlingen

Wat weten we uit onderzoek in binnen en 
buitenland over de formuleerproblemen van 
leerlingen? Alvorens antwoord te geven op 
deze vraag, is het nuttig om onderzoek naar 
formuleren te plaatsen binnen het bredere 
kader van onderzoek naar schrijven.

Schrijfonderzoek richt zich van oudsher 
op de teksten die schrijvers voortbrengen en 
op de kennis die zij daarbij nodig hebben 
(Nystrand, 2006). Vanaf de jaren 70 van de 
vorige eeuw is het onderzoek naar schrijfpro
cessen op gang gekomen, te beginnen met 
Emig (1971). In het procesonderzoek, dat 
inmiddels een hoge vlucht heeft genomen, 
gaat de aandacht vooral uit naar individuele 
cognitieve processen, in het bijzonder naar 
het plannen, formuleren en reviseren (Flower, 
& Hayes, 1981) of naar tekstinterpretatie, 
reflectie en tekstproductie (Hayes, 1996), in 
een aanduiding die de verwantschap tussen 
schrijven en lezen beter zichtbaar maakt. Van 
de in de verschillende modellen onderschei
den processen heeft formuleren relatief wei
nig aandacht gekregen (Fayol, 2016). Het 

beschikbare onderzoek vestigt de aandacht op 
de discontinuïteit van formuleerprocessen. 
Het is heel gewoon dat schrijvers vaak pauze
ren en dat hun formuleringen niet vloeiend tot 
stand komen, maar in brokken worden 
op gehoest, in ‘bursts’ van een beperkte 
omvang, van soms maar 3 tot 4, maar ook wel 
van 10 tot 12 woorden (Chenoweth, & Hayes, 
2001; Kaufer, Hayes, & Flower, 1986). Het 
gemak waarmee schrijvers formuleren lijkt af 
te hangen van hun ervaring (die vaak samen
valt met hun leeftijd) en van hun kennis van 
het onderwerp waarover zij schrijven en de 
taal die daarvoor nodig is (McCutchen, 2011). 
Er is maar weinig procesonderzoek naar 
schrijven dat ingaat op formuleerproblemen. 
McCutchen (2011) refereert aan enkele stu
dies die laten zien dat toenemende belasting 
van het werkgeheugen gepaard gaat met con
gruentiefouten (subjectverb agreement); de 
relatie tussen congruentiefouten en cognitie
ve overbelasting is voor de Franse taal aan
getoond (Fayol, Largy & Lemaire, 1994).

Uit tekstgericht onderzoek naar fouten in 
geschreven taal is meer bekend over formu
leerproblemen. De resultaten uit de verschil
lende L1 studies laten zich echter vaak lastig 
vergelijken, niet alleen wegens de verschillen 
in taal, context en leeftijdsgroep, maar ook 
omdat de precieze aard van de fouten en van de 
normen die zij schenden lang niet altijd duide
lijk is. We memoreren hier de vermeldenswaar
dige studies, met bijzondere aandacht voor de 
formuleerfouten die in dit onderzoek centraal 
staan, zoals incongruenties en foutieve samen
trekkingen. Waar mogelijk vermelden we 
gestandaardiseerde scores, waarmee we een 
achtergrond bieden waartegen onze onder
zoeksresultaten voorzichtig kunnen worden 
afgezet. We vermelden de foutscores per 500 
woorden, een veelgebruikte hoeveelheid voor 
schrijfopdrachten in klas 3 en 4 havo/vwo.

Haswell (1988) doet verslag van een 
fouten analyse die deel uitmaakt van een meer 
omvattende studie naar de ontwikkeling van 
schrijfvaardigheid van studenten van 18, 19 
en 20 jaar en professionals (hoger opgeleide 
werknemers) van 30 jaar en ouder (Haswell, 
1984). Haswell (1988) rapporteert op basis 
van tellingen in 128 teksten onder andere dat 
studenten per 500 woorden gemiddeld 3.5 tot 
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4 ‘errors in faulty predication’ produceren 
(waaronder congruentiefouten), terwijl pro
fessionals dat gemiddeld maar eenmaal doen. 
Sloan (1990) vergelijkt foutenaantallen in 
tweemaal 20 teksten van college freshmen 
(doorgaans 18 en 19 jaar) en van professio
nals en vindt in alle studentteksten samen, in 
9392 woorden, slechts 4 congruentiefouten, 
die samen minder dan 2% van het totale aan
tal fouten in spelling, interpunctie, woordkeus 
en zinsbouw uitmaken. Lunsford en Lunsford 
(2008) doen verslag van fouten analyses in 
877 teksten van eerstejaarsstudenten. Deze 
studie is een replicatie is van de analyse door 
Connors en Lunsford (1988) van 3000 tek
sten. Waar fouten in de congruentie tussen 
onderwerp en persoonsvorm in het materiaal 
uit 1988 per 500 woorden nog .36 keer voor
komen, is hun incidentie in het materiaal uit 
2008 minder dan .29 keer per 500 woorden. 
Het verschil brengen Lunsford en Lunsford in 
verband met het gebruik in 2008 van tekst
verwerkers die fouten controleren. 

In Nederland heeft Schuurs (1990) 448 
verhalende en betogende opstellen uit groep 
8 en klas 1, 2 en 3 van het v.o. onderzocht op 
zinsbouwfouten. Per 500 woorden treft hij in 
totaal 5.62 fouten aan. Schuurs rapporteert 
als hoogfrequente problemen verwijsfouten 
(1.7 per 500 woorden) en voegwoordfouten 
(1.0 per 500 woorden). De foutieve samen
trekking staat op plek 3 (.92 per 500 woor
den) en getalscongruentie staat op plek 7 (.34 
per 500 woorden). Pander Maat, Raaijma
kers, Vermeulen en De Glopper (2019) heb
ben 371 teksten uit klas 1, 2 en 3 van het v.o. 
onderzocht op taalverzorgingsfouten, waar
van 47 teksten uit vwo3. In deze 47 teksten 
zijn 11 congruentiefouten geïdentificeerd 
(.38 per 500 woorden). Van de Gein (2012) 
onderzocht onder meer 73 betogende en 
beschouwende teksten van gemiddeld 881 
woorden uit havo5. Er werden nauwelijks 
foutieve samentrekkingen geïdentificeerd; 
wel werden in 36 teksten een of meer congru
entiefouten aangetroffen (49%). 

2.2  Begripsverheldering: schrijfstijl, 

 formuleerfouten, stijlverschijnselen 

Onze definitie van schrijfstijl is gebaseerd op 
kenmerken die vaak genoemd worden in sti

listische vakliteratuur (Biber, & Conrad, 2009; 
Stukker & Verhagen, 2019) en taaladvies
literatuur (Renkema, 2020): (1) Een schrijver 
kan zijn gedachten verwoorden in verschil
lende mogelijke formuleringen. Schrijfstijl 
ontstaat met de formuleerkeuzes die bewust of 
on bewust worden gemaakt. (2) Deze keuzes 
hangen samen met schrijfdoelen, tekstgenre 
en leespubliek. (3) De formuleerkeuzes heb
ben effect op de begrijpelijkheid, passendheid 
en aantrekkelijkheid van de tekst. Schrijfstijl 
gaat dus allereerst over formuleerkeuzes. Een 
schrijver kan bijvoorbeeld kiezen voor wijd
lopige formuleringen, voor complexe zinnen 
of juist voor eenvoudige zinstructuren. Deze 
keuzevrijheid speelt zich af binnen de ruimte 
die geboden wordt door regels van goed 
Nederlands, want (formele) schrijftaal is 
gebonden aan lexicale en grammaticale nor
men, die impliciet in het taalgebruik aanwezig 
zijn (endogeen) en/of van buitenaf worden 
opgelegd (exogeen). (Jansen, 1996; Van Bree, 
Van Haaften, & Van Santen, 2002).

Modules correct formuleren in school
boeken Nederlands gaan echter niet over for
muleerkeuzes maar over formuleervoorschrif-
ten. Grammaticale fouten (zoals foutieve 
samentrekkingen), lexicale fouten (zoals ver
keerde voorzetsels) én stijlverschijnselen 
(zoals tautologieën en tangconstructies) komen 
in modules correct formuleren tezamen aan 
bod en ze worden tezamen gepresenteerd in 
één lijst van formuleringsfouten (“Op Niveau”) 
of standaardfouten (“Nieuw Nederlands”). In 
“Op Niveau” worden de begrippen ‘stijlfouten’ 
en ‘formuleringsfouten’ door elkaar gebruikt 
(Merkx et al., 2012, p. 182 e.v.). Dat alles 
werkt verwarring in de hand bij leerlingen en 
docenten, want er is een wezenlijk verschil 
tussen formuleer fouten en stijlverschijnselen. 
Tautologieën en tangconstructies kunnen niet 
op voorhand, zonder de context erbij te betrek
ken, fout worden gerekend: ze hebben immers 
soms een stijlversterkend effect. Foutieve 
samentrekkingen echter vormen altijd een 
schending van een taalnorm. Wij reserveren de 
term ‘formuleerfout’ strikt voor die formule
ringen waarbij een lexicale of grammaticale 
taalnorm wordt geschonden. Onze definitie 
betreft een deelverzameling van de foutenlijs
ten zoals gepresenteerd door de schoolboeken 
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“Nieuw Nederlands” en “Op Niveau” (Tabel 
1). In de tabel zijn de onderdelen van deze 
deelverzameling met sterretjes gemarkeerd. De 
andere onderdelen van de lijst duiden we aan 
met de term ‘stijlverschijnsel’. Deze term 
gebruiken we voor (opvallende) formulerin
gen, zoals bijvoorbeeld tautologie en tang
constructie, die volgens de stilistiek goed noch 
fout zijn, maar waarvan het effect op de tekst 
stijlversterkend of stijlverzwakkend kan zijn. 

2.3  Over normen: Het identificeren van 

 formuleerfouten 

Schoolboeken hanteren andere normen voor 
formuleerfouten dan taalwetenschappelijke 
literatuur en taaladviesboeken. Dat zorgt voor 
problemen bij het identificeren van formu
leerfouten in leerlingenteksten. We bespreken 
drie problemen aan de hand van voorbeeld
zinnen uit “Op Niveau” (4 havo/vwo) en 
“Nieuw Nederlands” (4 vwo).

(1) Elke formuleerfout vormt (per definitie) 
een schending van een taalnorm. Een lastige 

vraag daarbij is: wélke norm? School boeken 
Nederlands hebben een voorkeur voor een 
strikte toepassing van ‘logische taalnormen’. 
Ambivalentie wordt zoveel mogelijk voor
komen (Van der Wal, 1996). Taalweten
schappelijke literatuur en taaladviesboeken 
belichten (problematische) formuleringen 
vaak vanuit verschillende normen, zoals de 
logische norm, de statistische norm (of: 
gebruiksnorm) en de effectnorm (Van Bree et 
al., 2002; Renkema, 2020), wat betekent dat ze 
in specifieke situaties (als in voorbeeld 1) kie
zen voor de een of andere norm, of accepteren 
dat verschillende evaluaties mogelijk zijn. Het 
gevolg is dat toepassing van schoolboeknor
men meer fouten genereert dan toepassing van 
de normen die taalwetenschappelijke literatuur 
en taal adviesboeken presenteren.  

Voorbeeld 1 
Om de zwemmers in het zwembad goed in de 
gaten te houden, lag het niveau van de uit
kijktoren vier meter boven de waterspiegel.

Tabel 1
Aanbod lesstof in Nieuw Nederlands en Op Niveau (klas 3 en bovenbouw)

standaardfouten NN 
klas 3

ON
klas 3

NN
bovenbouw

ON
bovenbouw

* incongruentie x x x x

* foutieve samentrekking x x x x

pleonasme x x x x

tautologie x x x x

* verwijsfouten x x x x

* foutieve beknopte bijzin x x x x

* contaminatie x x x x

* verkeerd gekozen voorzetsel x x

* foutieve inversie x x x

dat/als constructie x x x

* dubbele ontkenning x x x

losse bijzin (onvolledige zin) x x

* geen symmetrie x x

zinnen aan elkaar plakken x

* verdwaling x

tangconstructie x

telegramstijl x

* onbedoeld dubbelzinnig x

* Een sterretje geeft aan dat het een schending van een grammaticale of lexicale norm betreft.
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Volgens de gangbare schoolboeken is in 
voorbeeld 1 sprake van een foutieve beknop
te bijzin: het onderwerp van de hoofdzin 
komt niet overeen met het denkbeeldige of 
geïmpliceerde onderwerp van de beknopte 
bijzin. Schoolboeken hanteren hier strikt de 
logische norm (Van Bree et al., 2002), zonder 
dit zo te benoemen. Renkema (2020) explici
teert in zijn “Schrijfwijzer” zijn norm wel. 
Hij houdt vooral de effectnorm aan: ‘Het gaat 
erom dat jouw boodschap overkomt zoals jij 
die bedoelt, in een formulering die de lezer 
stimuleert om kennis te nemen van de inhoud’ 
(p. 199). Deze effectnorm toepassende, is 
voorbeeld 1 acceptabel te noemen. De moti
vatie daarvoor is dat dit type (foutieve) 
beknopte bijzin bijna nooit begripsproblemen 
oplevert. Beknopte bijzinnen met ‘om te’ en 
een algemeen onderwerp zijn acceptabel 
‘omdat hier het probleem van verschillende 
onderwerpen minder storend is’ (Renkema, 
2020, p. 217). Ook de ANS (de Algemene 
Nederlandse Spraakkunst) geeft het advies 
om geen bezwaar te maken tegen ‘om te’ 
constructies als in voorbeeld 1 (Haeseryn et 
al., pp. 1107 en 1108). Dergelijke construc
ties komen veel voor zonder merkbaar pro
blemen te geven. De ANS betrekt dus ook 
een statistische norm bij de beoordeling. 

(2) Binnen eenzelfde normensysteem zijn 
de regels niet altijd eenduidig. Congruentie
kwesties zijn doorgaans gerelateerd aan logi
sche normen. De grammaticale regel is een
voudig: als onderwerp en persoonsvorm niet 
in getal overeenkomen, is er sprake van 
incongruentie. Toch vraagt ook deze regel 
soms om interpretatie, want wanneer is een 
onderwerp enkelvoudig? Zowel “Nieuw 
Nederlands” als “Op Niveau” rekenen de vol
gende zin fout: 

Voorbeeld 2
“Zowel de regering als de oppositie zijn van 
mening dat er strenger gestraft moet worden”. 

Renkema (2020) vindt bij deze constructie 
het meervoud verdedigbaar omdat beide 
delen even belangrijk zijn (p. 263). De taal
adviessite van Onze Taal stelt dat bij ‘zowel/
als’ van oudsher in geschreven taal de voor
keur wordt gegeven aan een enkelvoudige 

persoonsvorm, maar dat een meervoudige 
persoonsvorm vaak ook mogelijk is (Onze 
taal.nl/taaladvies/zowelals). Volgens de 
ANS bestaat er bij de zin “Zowel wijn uit 
Roemenië als wijn uit Bulgarije wordt/wor
den hier niet verkocht” een duidelijke voor
keur voor het meervoud (Haeseryn et al., p. 
1516). 

(3) Het bepalen of een bepaald stijlver
schijnsel stijlverzwakkend en daarmee onge
wenst is, vraagt om kennis van context (tekst
genre, tekstdoel en publiek). Schoolboeken 
Nederlands slaan geen acht op context: ze 
behandelen pleonasmen en tangconstructies 
consequent als fouten, die worden besproken 
en getoetst aan de hand van losstaande zin
nen. Elk pleonasme door een leerling 
geschreven moet daarmee in principe als fout 
beoordeeld worden. Voorbeeldzin 3 komt 
‘losstaand’ voor in oefeningen en toetsen 
taalverzorging. Leerlingen behoren in een 
dergelijke zin het woord ‘vieze’ te schrappen. 

Voorbeeld 3
In de meeste klaslokalen hangt in de winter 
een vieze stank.

Taaladviesboeken relateren het pleonasme 
wel aan context. Een pleonasme kan een stijl
verzwakkend effect sorteren in een samen
vatting, maar dezelfde formulering kan een 
betoog extra krachtig maken door de aan
dacht op een bijzonderheid te vestigen (Bur
ger, & De Jong, 2009; Renkema, 2020). Na 
de identificatie van een pleonasme, volgt dus 
een tweede vraag: is de betekenisverdubbe
ling passend? In een samenvattende tekst 
vormt ‘vieze’ waarschijnlijk een onnodige 
verdubbeling bij ‘stank’, maar in een betoog 
sorteert dezelfde toevoeging wellicht een 
sterk retorisch effect. 

3. Methode

3.1  Het eerste deelonderzoek: informanten, 

materiaal, analyse

In paragraaf 4.1 beschrijven we ons onder
zoek naar de reguliere lespraktijk. Voor dit 
onderzoek (en ten dienste van andere onder
delen van de promotiestudie) is een ontwik
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kelteam geëntameerd, bestaande uit acht 
docenten Nederlands en de eerste auteur, dat 
drie jaar lang vier dagen per schooljaar bij
eenkwam. De selectie van docenten vond 
plaats in 2017. Er zijn vijftien ervaren docen
ten van verschillende scholen benaderd. Acht 
docenten wilden graag participeren én vol
deden aan een aanvullende voorwaarde: ze 
gaven aan drie jaar lang te willen lesgeven 
aan klassen 3 of 4 havo/vwo op hun huidige 
school. De docenten geven les in scholen uit 
Den Haag (openbaar), Deventer (openbaar), 
Doetinchem (protestantchristelijk), Hel
mond (katholiek), Leeuwarden (openbaar), 
Oss (katholiek), Zwolle (protestantchriste
lijk) en Warffum (openbaar). Op geen van de 
scholen is het schoolvak Nederlands opge
gaan in een groter ‘leergebied’. De scholen 
zijn daarmee eerder traditioneel dan vernieu
wend te noemen. Bij de selectie van docenten 
en scholen is er niet speciaal gelet op het 
niveau van het vak Nederlands op hun school, 
zoals zou kunnen blijken uit scores van refe
rentiekadertoetsen en eindexamens. 

In het eerste onderzoekjaar, dat tot doel had 
de reguliere lespraktijk te onderzoeken, functi
oneerde het ontwikkelteam als focusgroep. De 
docenten leverden bronnen aan: les planningen, 
toetsen, lesboeken en aanvullend les materiaal. 
Alle docenten werkten met de generieke 
schoolboeken “Nieuw Nederlands” (vijfde 
editie) of “Op Niveau” (tweede editie). Deze 
veelgebruikte schoolboeken zijn onderzocht 
op alle uitleg en oefeningen waarbij aspecten 
van schrijfstijl en correct formuleren aan bod 
komen2. De eerste auteur heeft geïnventari
seerd welke formuleerfouten in de school
boeken worden aangeboden en heeft vervol
gens geanalyseerd in welke mate de 
oefenopdrachten en methodetoetsen aansluiten 
bij de uitleg, door de onderdelen systematisch 
met elkaar te vergelijken. Gedurende vier bij
eenkomsten hebben de docenten schriftelijk en 
in gesprek vragen beantwoord over hun les
praktijk bij (correct) formuleren en schrijven. 
Ze gaven antwoord op vragen over hun manier 
van uitleg geven en begeleiden. Ze gaven aan 
hoeveel tijd ze besteedden aan verschillende 
paragrafen, welke lesstof ze extra aandacht 
gaven of juist oversloegen en ze gaven aan of 
en hoe ze bepaalde lesstof toetsten. Met deze 

aanvullende docent informatie kunnen de vra
gen beantwoord worden welke fouten in de 
praktijk worden onder wezen, en op welke 
wijze deze worden  onderwezen. 

3.2  Het tweede en derde deelonderzoek: 

 onderzoekscorpus

Voor het tweede deelonderzoek zijn leerling
teksten geanalyseerd op vijf formuleerfouten 
en stijlverschijnselen. De teksten zijn aan
gedragen door zeven docenten van het ont
wikkelteam3. Ze zijn in schooljaar 20172018 
geschreven door leerlingen uit negen klassen 
van zeven verschillende scholen: vwo3 (2), 
vwo4 (5) en havo4 (2). Twee docenten 
brachten twee klassen in. Alle leerlingen 
schreven hun teksten voordat ze aan de 
module correct formuleren begonnen. De 
schrijfopdrachten waren niet verbonden aan 
de lessen correct formuleren of schrijfvaar
digheid. Als eerste schrijfopdracht schreven 
de leerlingen in een lesuur twee korte infor
matieve voorlichtingsteksten (richtlijn: 120  
160 woorden per tekst) over het introductie
kamp in de brugklas (5 klassen) of over 
schoolfeesten (4 klassen). Alle leerlingen 
schreven hun voorlichtingsteksten in twee 
verschillende versies: één voor leerlingen van 
groep 8 en één voor de ouders van leerlingen 
van groep 8. In de tweede les schreven de 
leerlingen een betogende mail (richtlijn: 300 
woorden) aan de schoolleiding over geschei
den onderwijs voor jongens en meisjes (5 
klassen) of over een huiswerkvrije school (4 
klassen). Bij beide schrijfopdrachten kregen 
de leerlingen enige schrijfinhoud in steek
woorden aangeboden, waarmee voorkomen 
werd dat de leerlingen te veel tijd zouden 
besteden aan het genereren van tekstinhoud. 
Zes klassen werkten met een tekstverwerker, 
waarbij spelling en grammaticacontrole uit
stonden; drie klassen schreven met de hand. 
Uit een pilottest bleek dat de leerlingen in één 
lesuur voldoende tijd hadden voor schrijven 
en revisie. Ook bij de daadwerkelijke af names 
bleek dit het geval.

Het totale corpus beslaat ruim 400 teksten, 
geschreven door ruim 200 leerlingen. Voor dit 
onderzoek zijn 200 teksten onderzocht, die 
zijn geschreven door 100 leerlingen. Daartoe 
zijn uit 8 klassen willekeurig 11 leerlingen 
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geselecteerd en uit één klas 12. De gemid
delde tekstomvang bedraagt 297 woorden. 

3.3  Het tweede en derde deelonderzoek: 

analysemodel

In 2019 is het corpus verkennend onderzocht 
door de eerste auteur en twee werkgroepen 
van ieder drie bachelorstudenten Nederlandse 
Taal en Cultuur, om zicht te krijgen op de aard 
en frequentie van formuleerproblemen. Bij het 
verkennende onderzoek werd duidelijk dat 
bepaalde fouten (zoals onduidelijke verwijzin
gen en incongruenties) veel vaker lijken op te 
treden dan andere (zoals storende tautologieën 
en foutieve inversies). Een tweede bevinding 
was dat veel formuleringen fout zijn volgens 
normen zoals gepresenteerd door lesmetho
des, terwijl ze wel acceptabel zijn volgens 
normen die worden beschreven in taalweten
schappelijke literatuur en taal adviesboeken. 

Voor de uiteindelijke analyse zijn 200 
 teksten geanalyseerd op vijf representatieve 
‘fouten’, die prominent terugkeren in alle 
modules correct formuleren: incongruenties, 
foutieve beknopte bijzinnen, foutieve samen
trekkingen, tautologieën en pleonasmen4. We 
willen vaststellen hoe vaak deze fouten voor
komen en hoe ze zich manifesteren. 
Congruentie fouten bijvoorbeeld zijn divers. 
We willen gedetailleerd weten welke 
congruentie fouten leerlingen maken. De ana
lyse is uitgevoerd aan de hand van twee nor
men: een norm gereconstrueerd uit de school
boeken (afgekort snorm) en als tweede een 
set van normen die beschreven zijn in taal
wetenschappelijke literatuur en taal
adviesboeken (afgekort tnormen). 

De schoolboeknorm is gereconstrueerd uit 
de schoolboeken van de deelnemende docen
ten: “Nieuw Nederlands” en “Op Niveau”. 
Voor de tweede set van normen hebben we 
gebruik gemaakt van gezaghebbende taal
adviesboeken (Burger en De Jong, 2009; De 
Boer, 2011; Renkema, 2020) en van de 
gezaghebbende taaladviessites “Onzetaal.nl/
taaladvies” (Genootschap Onze Taal) en 
“Taaladvies.net” (Taalunie). Voor taalweten
schappelijke normen en inzichten zijn wij 
allereerst uitgegaan van de ANS: kwesties 
rond (foutieve) samentrekkingen, (foutieve) 
beknopte bijzinnen en (in)congruenties staan 

er in detail beschreven. Verder hebben we 
vakliteratuur geraadpleegd die ingaat op for
muleerfouten in leerlingentaal, zoals Schuurs 
(1990) en Dirksen en Schuringa (1990). Pres
criptieve taalwetenschappelijke publicaties 
over pleonasme en tautologie hebben we niet 
gevonden, voor deze stijlverschijnselen 
ba seren we ons op de taaladviesliteratuur. 
Voor de formuleerkwesties die wij hebben 
onderzocht is er een sterke overlap tussen de 
normen van taaladviesboeken en sites onder
ling, en ook tussen de normen zoals gepre
senteerd in taaladviesboeken en in de taal
wetenschappelijke literatuur. In veel gevallen 
verwijzen de taaladviesboeken en sites naar 
elkaar en naar de betreffende lemma’s in de 
ANS.

Het analysemodel geeft van elke formu
leerfout en van elk stijlverschijnsel een 
begripsomschrijving, een opsomming van 
verschijningsvormen en foutvoorbeelden die 
zijn geselecteerd uit schoolboeken, taal
wetenschappelijke literatuur, taaladviesboe
ken, taaladviessites en trainingssessies. Het 
tweede deel van het analysemodel geeft aan
vullend voor elke fout een beschrijving van 
de belangrijkste verschillen tussen de school
boeknorm en taalwetenschappelijke en taal
adviesnormen. Bij incongruentie bijvoor
beeld staat onder meer aangegeven dat de 
schoolboeknorm bij ‘zowel/als’ altijd een 
enkelvoudsvorm van de persoonsvorm ver
eist, terwijl de taalwetenschappelijke en taal
adviesnormen in veel gevallen ook een 
 meervoudsvorm toestaan (zie ook paragraaf 
2.3).

3.4  Analyseprocedure, overeenstemming, 

 betrouwbaarheid

Het onderzoekscorpus is volgens twee ver
schillende procedures onderzocht. De eerste 
analyse richtte zich op de identificatie van de 
fouten volgens de schoolboeknorm, die het 
meest strikt is. De analyse is uitgevoerd door 
de eerste auteur en een tweede, taalweten
schappelijk opgeleide onderzoeker. Vooraf
gaand aan de analyse zijn twee trainings
sessies belegd, waarbij de codeurs aan de 
hand van het analysemodel dertig teksten 
hebben gecodeerd die wel tot het totale cor
pus, maar niet tot het onderzoekscorpus 
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behoren. De analyse was erop gericht de 
kans op foutidentificatie te maximaliseren en 
tegelijkertijd de kans op overidentificatie te 
minimaliseren. Het analysemodel kende 
daarom een aparte categorie voor twijfel
gevallen. Alle (mogelijke) fouten die in de 
categorie twijfelgevallen werden op genomen, 
zijn na overleg tussen de twee codeurs en het 
begeleidingsteam gecodeerd. 

De interbeoordelaarsovereenstemming is 
vastgesteld na analyse van de eerste 46 
 teksten uit het onderzoekscorpus door beide 
beoordelaars, waarbij de beoordelaars 61 en 
63 waarnemingen hebben gedaan, die 
on gelijk waren verdeeld over de formuleer
fouten en verschijnselen: zo identificeerden 
de beoordelaars geen enkele tautologie, maar 
wel 19 en 21 incongruenties in 46 teksten. 
De scores in Tabel 2 geven de mate van over
eenstemming aan zonder de twijfelgevallen 
die nadien gezamenlijk werden besproken. 
De overeenstemmingspercentages variëren 
van 83% tot 100%. Cohen’s kappa varieert 
van .71 tot .91. Alle geïdentificeerde fouten 
werden opgenomen in een bestand. Deze 
database is nadien door een externe expert 
geïnspecteerd. In overleg zijn duidelijke fou
ten en inconsistenties hersteld 5. De overeen
stemmingsscores in Tabel 2 geven daarom de 
ondergrens van de interbeoordelaars
betrouwbaarheid aan.

Toepassing van de schoolboeknorm 
genereert meer foutidentificaties dan toe
passing van de normen die in de taalweten

schap en taaladviesliteratuur worden 
beschreven (zie ook paragraaf 2.3). Voor dit 
onderzoek wilden we dit verschil systema
tisch in beeld brengen. Daartoe is een twee
de analyse uitgevoerd, die antwoord moest 
geven op de vraag welke van de geïdentifi
ceerde fouten (schoolboeknorm) aanvaard
baar of (heel) correct zijn volgens de nor
men die worden gepresenteerd in 
taalwetenschappelijke literatuur en taal
adviesboeken. Dit is een complexe vraag, 
omdat taaladviesboeken en vakliteratuur 
wel relevante informatie aandragen, maar 
geen categorische normen presenteren en 
maar zelden een bindend en eenduidig 
advies aanreiken (Renkema, 1985). Ze kun
nen dat ook niet, omdat er geen overeen
stemming bestaat over de normen (Jansen, 
1996). Gegeven de verschillende normen en 
de verschillende opvattingen van taalweten
schappers, hebben we gekozen voor een 
kwalitatieve analyse volgens een getrapte 
procedure, met raadpleging van vak
literatuur en experts. Alle geïdentificeerde 
fouten (snorm) zijn door de eerste codeur 
opnieuw geanalyseerd, waarbij de hand van 
het  analysemodel kaf (eenduidig vast te 
stellen gevallen) en koren (twijfelgevallen) 
van elkaar werden gescheiden. 53 van de 
100 als fout geïdentificeerde zinnen 
(snorm) bleken ook volgens taalweten
schappelijke literatuur en taaladviesboeken 
evident onaanvaardbaar. Verder konden 26 
geïdentificeerde fouten (snorm) evident als 
aanvaardbaar worden beoordeeld, omdat 
overeenkomstige constructies eenduidig in 
taalwetenschappelijke literatuur en taal
adviesboeken als aanvaardbaar staan 
be schreven. Er bleven 21 twijfelgevallen 
over, die vroegen om verdere taalkundige 
redeneringen. Deze werden door de eerste 
codeur (tevens eerste auteur) ingebracht in 
het begeleidingsteam met de tweede en 
derde auteur. Na een gezamenlijke analyse 
resteerden er nog enkele twijfelgevallen. 
Deze zijn voorgelegd aan een externe expert 
en met hulp van zijn taalkundige analyses 
gecodeerd6. In een afsluitende ronde is de 
database doorgenomen door een tweede 
externe expert en besproken met de eerste 
codeur. 

Tabel 2 
De interbeoordelaarsovereenstemming voor 
de identificatie van fouten in 46 leerlingteksten 
volgens de schoolboeknorm (bij congruentie 
66 leerlingteksten).

fouten overeenstemming 
identificatie

Cohen’s 
kappa

incongruentie 94,1% .87

pleonasme 93,5% .73

tautologie 100.0% niet te 
bepalen

foutieve sa-
mentrekking

97,9% .91

foutieve 
beknopping

82,7% .71
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4. Resultaten

4.1  Schrijfstijl, formuleerfouten en de 

 gangbare lespraktijk

In deze paragraaf beschrijven wij welke for
muleerfouten docenten in de middenbouw 
havo/vwo aan bod laten komen, op welke 
manier zij dit doen, en hoe zij verder nog aan
dacht besteden aan formuleer en schrijfstijl
onderwijs. Het curriculum voor klas 3 en 4 is 
vastgelegd in het referentiekader taal. De 
subdomeinen schrijfstijl en correct taal
gebruik zijn in het referentiekader ingebed in 
het grotere doeldomein Schrijven (SLO, 
2016). Vaksecties geven het curriculum vorm 
door de keuzes die zij maken voor lesmateri
aal, leerstofplanning en toetsing (SLO, 2019). 
Hoe pakken deze keuzes uit voor formuleer 
en schrijfstijlonderwijs? De docenten van het 
docentontwikkelteam plannen in sectie
verband in klas 3 en 4 geen aparte lestijd in 
voor het onderdeel schrijfstijl, maar wel voor 
correct formuleren. Deze modules nemen bij 
“Nieuw Nederlands” (zes scholen) en “Op 
Niveau” (twee scholen) zes tot tien lesuren 
per leerjaar in beslag (6%  10% op jaar
basis), waarin de leerlingen fouten leren her
kennen en verbeteren in (veelal) geïsoleerde 
zinnen (Tabel 1, paragraaf 2.2). Alle fouten 
uit de modules worden door de docenten 
behandeld en getoetst. Met een periodeplan
ner, de opdrachten en vaak ook antwoord
bladen werken de leerlingen de module voor
al zelfstandig door. De acht docenten geven 
tijdens deze lessen weinig klassikale uitleg en 
ze behandelen geen formuleerfouten uit 
schrijfwerk van leerlingen zelf. Alle formu
leerfouten worden door de meeste docenten 
in één periode achter elkaar behandeld. De 
module correct formuleren wordt door de 
docenten niet expliciet verbonden met het 
bredere doeldomein ‘schrijven’. Geen van de 
docenten gebruikt (aanvullend) eigen materi
aal. 

De invloed van schoolboeken is groot bij 
het onderdeel correct formuleren. Hoe bieden 
de schoolboeken de lesstof aan? De para
grafen bevatten korte uitleg en bij iedere uit
leg een tot vijf oefeningen. De oefeningen 
bestaan in meerderheid uit losstaande zinnen 
met die een fout bevatten. Bij het verbeteren 

moeten de leerlingen liefst zo min mogelijk 
aan de zin veranderen. Soms moet de speci
fieke fout benoemd worden. De formuleer
fouten worden door de docenten (meestal) 
een keer per jaar getoetst; zes docenten toet
sen ze samen met spelling. 

Formuleerthema’s komen ook aan de orde 
in schrijfmodules over verschillende tekst
genres, zoals betogen en correspondentie. 
Deze modules bevatten echter nauwelijks 
oefeningen die specifiek ingaan op schrijfstijl 
en formuleren. Verder heeft “Nieuw Neder
lands” voor klas 4 een korte module over 
aantrekkelijk formuleren, maar die wordt 
door alle bevraagde docenten overgeslagen 
omdat zij het hoofdstuk inhoudelijk onvol
doende vinden. Het referentiekader schrijft 
voor dat leerlingen hun taalgebruik kunnen 
aanpassen binnen de gegeven situatie en een 
consistent register in toon, doel, genre kun
nen handhaven (3F). Deze doelen komen niet 
systematisch aan bod in de lessen van de 
bevraagde docenten; ze krijgen wel inciden
teel aandacht bij het bespreken van opstellen. 
Bonset, Jansma, Meestringa en Ravesloot 
(2014) concluderen dat de veelgebruikte 
lesmethoden bij schrijfonderwijs opvallend 
weinig ondersteuning geven wat de formu
leer en schrijfstijlaspecten betreft, zoals de 
betekenis van woordkeus, zinsbouw, stijl en 
tekst en alineaopbouw. Ons onderzoek naar 
de gangbare lespraktijk in klas 3 en 4 havo/
vwo laat zien dat de docenten deze afwezig
heid niet compenseren met eigen materiaal. 
In het Referentiekader Taal wordt het onder
deel ‘correct formuleren’ gepositioneerd bin
nen het grotere domein ‘Schrijven’. In de 
lespraktijk van de onderzochte docenten 
wordt de samenhang tussen correct formule
ren en schrijven echter niet gethematiseerd.  

In paragraaf 2.2 beschreven we hoe de 
schoolboeken formuleerfouten (zoals incon
gruenties) en stijlverschijnselen (zoals tang
constructies en pleonasmen) tezamen als in 
een lijst van formuleerfouten presenteren. De 
docenten volgen hun schoolboeken hierin: zij 
maken geen onderscheid tussen de formu
leerfouten en de stijlverschijnselen. Bij fou
tieve beknopte bijzinnen, foutieve samen
trekkingen en incongruenties volgen alle 
docenten de normen van de schoolboeken; 
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andere normen voor formuleerfouten, zoals 
gepresenteerd door taaladviesboeken en 
sites, komen in de les niet aan bod. Deze 
gangbare praktijk heeft onder meer tot gevolg 
dat leerlingen in toetsen taalverzorging ‘fou
ten’ moeten verbeteren die volgens taal
adviesliteratuur acceptabel of zelfs (heel) cor
rect zijn. 

4.2 Frequenties van formuleerfouten

Hoe vaak komen de onderzochte formuleer
fouten en stijlverschijnselen voor in leerlin
genteksten? Tabel 3 presenteert de absolute 
aantallen voor de schoolboeknorm en de taal
wetenschappelijke/taaladviesnormen. Toe
passing van de schoolboeknorm genereert 
voor 200 teksten (van gemiddeld 297 woor
den) precies 100 probleemannotaties. Toepas
sing van taalwetenschappelijke/taaladvies
normen levert 57 probleemannotaties op: een 
aanzienlijk verschil van 43%. Dit verschil is 
blijkens een paired samples ttest statistisch 
significant (t=7,081, df=99, p <.001). In de 
vierde kolom worden alle scores gestandaar
diseerd weergegeven per 500 woorden. Bij 
pleonasmen en tautologieën kunnen we niet 
spreken van een schending van tnormen, 
want die zijn er niet, maar wel geven we met 
de kwalificatie ‘zwak’ aan hoeveel van de 
volgens de schoolboeknorm geïdentificeerde 

‘fouten’ bij de tweede analysebeslissing als 
stijlverzwakkend zijn geëvalueerd. Sommige 
fouten blijken extreem laagfrequent te zijn. 
Per 500 woorden doet zich gemiddeld .02 
keer een tautologische formulering voor; 
voor een stijlverzwakkende tautologie 
bedraagt de gestandaardiseerde score .01. 
Anders berekend: een beoordelaar treft 
gemiddeld eens per 78200 woorden een tau
tologieprobleem aan (tnormen). Voor incon
gruenties is dat gemiddeld eens per 1340 
woorden (snorm) of eens per 1572 woorden 
(tnormen). Bij de informatieve teksten zijn 
meer fouten gemaakt dan bij de informatieve 
teksten. De verschillen zitten met name bij de 
samentrekkingen en congruenties7. De verde
ling van fouten over de teksten is gelijkmatig: 
gemeten aan de schoolboeknorm maken 27 
leerlingen geen enkele fout, 53 leerlingen 1 
fout, 13 leerlingen 2 fouten en 7 leerlingen 3 
fouten. Gemeten aan de taalwetenschappelij
ke/taaladviesnormen maken 54 leerlingen 
geen fouten, 36 leerlingen 1 fout, 9 leerlingen 
2 fouten en 1 leerling 3 fouten. Het is dus niet 
zo dat maar enkele leerlingen verantwoorde
lijk zijn voor een groot deel van de fouten. 
Verder: er zijn grote verschillen in de fre
quentie van deze fouten, waarbij tnormen 
nog sterkere verschillen genereren dan de 
schoolboeknorm. 

Tabel 3
De aantallen fouten volgens de schoolboeknorm (s-norm) en de taalwetenschappelijke normen 
(t-norm) 

informatief
N = 100

betogend
N = 100

Samen
N = 200

gemiddeld
per 500 woorden

gemiddeld 
aantal woorden
voor een fout

congruentie s-norm 25 17 42 .37 1340

     congruentie t-norm 21 14 35 .32 1572

samentrekking s-norm 20 7 27 .24 2049

     samentrekking t-norm 11 7 18 .16 3057

beknopping s-norm 13 8 21 .18 2846

     beknopping t-norm 1 0 1 .01 56000

pleonasme s-norm 2 5 7 .06 8593

     pleonasme zwak 2 0 2 .02 26644

tautologie s-norm 2 1 3 .02 21690

     tautologie zwak 1 0 1 .01 78200

totaal s-norm 62 38 100 .87

     totaal t-norm en zwak 36 21 57 .52



38
PEDAGOGISCHE 

STUDIËN

Uit de woordenaantallen in kolom 5 kan al 
afgeleid worden dat docenten aan een of 
enkele teksten van hun leerlingen waarschijn
lijk niet genoeg hebben wanneer zij zich een 
beeld willen vormen van de kans dat hun 
leerlingen in verder schrijfwerk deze fouten 
zullen maken. De fouten zijn immers zo zeld
zaam, dat de aan of afwezigheid ervan in een 
specifieke tekst weinig of niets zegt over de 
kans om dezelfde fout in een volgende tekst 
tegen te komen. Dit gegeven kunnen we ook 
statistisch onderbouwen. Voor alle fouten 
hebben we de waarden voor Kendall’s τB 
berekend (voor beide normen). In geen enkel 
geval is τB statistisch significant verschillend 
van 0. Dit wil voor ons materiaal zeggen dat 
docenten die willen voorspellen of leerlingen 
in een volgende tekst een bepaalde standaard
fout zullen maken, niets hebben aan de resul
taten op een eerdere tekst. 

4.3 Normverschillen nader bekeken 

Schoolboeken definiëren formuleerfouten 
anders dan taalwetenschappers en taal
adviseurs en ze presenteren andere normen; 
een en ander leidt tot aanzienlijke verschillen 
in foutidentificaties in leerlingenteksten. 
Opmerkelijk is ook dat er verschillen 
op treden bij alle onderzochte fouten. Voor de 
onderwijspraktijk betekent dit dat de docen
ten die leerlingteksten corrigeren aan de hand 
van schoolboeknormen, formuleringen zullen 
afkeuren die acceptabel of (zeer) correct zijn 
volgens taalwetenschappelijke literatuur en 
taaladviesboeken. Wellicht overschatten 
docenten daardoor de impact van deze for
muleerfouten op de formuleerproblemen van 
hun leerlingen. In deze paragraaf laten we 
concreet, aan de hand van representatieve 
voorbeelden, zien hoe de verschillen tot stand 
komen en om welke formuleringen het gaat.

In paragraaf 2.4 hebben we laten zien hoe 
verschillende normen kunnen leiden tot ver
schillende identificaties van (in)congruentie 
(voorbeeld 2). Ook in ons materiaal treedt dit 
verschil op (voorbeeld 4 en 5).

Voorbeeld 4
Een aantal meisjes in de klas gaven aan het 
ook prettiger te vinden om individueel te 
mogen werken en niet goed te zijn in plannen 

en een paar jongens vertelden dat ze graag 
samenwerken, omdat ze zich er dan veel meer 
in verdiepen en er meer plezier in hebben. 

Voorbeeld 5
Namelijk, het feit dat de sfeer en gezelligheid 
achteruit gaat.

Volgens schoolboeken moet er na ‘een aantal’ 
altijd enkelvoud volgen. Volgens de taal
wetenschappelijke/taaladviesnormen is het 
bij ‘een aantal’ niet zondermeer te bepalen of 
de enkelvoudsvorm of meervoudsvorm beter 
is. In voorbeeld 4 is de gebruikte meervouds
vorm te prefereren, omdat blijkens het ‘indi
vidueel’ in de bijzin duidelijk een distribu
tieve lezing bedoeld is (Renkema, 2020). De 
formulering is (heel) correct volgens de 
tnormen. Schoolboeknormen staan in voor
beeld 5 de enkelvoudsvorm niet toe: zij 
beschouwen onderwerpen die bestaan uit 
twee delen altijd als meervoudig. De zin zou 
echter ook gelezen kunnen worden als een 
nevenschikking op woordniveau; bij zo’n 
lezing is de enkelvoudsvorm correct. 

Voorbeeld 6 laat een samentrekking zien 
die we vaker aantroffen in de informatieve 
teksten (na de komma is ‘er zijn’ weggelaten). 
De schoolboeknorm staat deze samentrekking 
niet toe vanwege vormverschil. Volgens 
tnormen is de formulering echter correct, 
omdat persoonsvormen kunnen worden 
samengetrokken als ze alleen in getal en/of 
persoon verschillen (Haeseryn et al., 1997, p. 
1582). 

Voorbeeld 6
Er is een geweldige disco voor de echte feest
beesten, [Æ] leuke games in klaslokalen als 
je een fan bent van spelletjes en je hoeft je 
geen zorgen te maken over het voedsel. 

De (foutieve) beknopte bijzinnen leverden bij 
de codering de meeste uitdagingen op. De 
schoolboeknorm genereerde daarbij opvallend 
veel meer fouten dan de tnormen. Veel ver
schillen ontstaan bij beknopte bijzinnen met 
om te (voorbeeld 7  zie ook voorbeeld 1 in 
paragraaf 2.3). Verder ontstaan er verschillen 
bij ingeburgerde formuleringen die volgens de 
schoolboeknorm niet, maar wel volgens de 
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taalwetenschappelijke en taal adviesnormen 
wel acceptabel zijn (voorbeeld 8). 

Voorbeeld 7
Om het niet later te laten worden dan twaalf 
uur, beginnen de feesten al om 20:00 uur en 
eindigen ze uiterlijk om 23:30.

Voorbeeld 8 
Zoals vermeld op de open dag gaat uw kind 
in de eerste week van het schooljaar op intro
ductiekamp. 

Bij pleonasmen en tautologieën zijn de ver
schillen van een andere aard. De taaladvies
literatuur nodigt uit tot evaluatie van deze 
stijlverschijnselen (Renkema, 2020; Burger 
& De Jong, 2009), terwijl de schoolboeken ze  
a priori  fout rekenen. In 200 teksten zijn 
slechts tien pleonasmen en tautologieën aan
getroffen. Vijf daarvan zijn als stijlverzwak
kend geëvalueerd. In een voorlichtingstekst 
met een informatief en enthousiasmerend 
doel evalueren we het bijwoord ‘verplicht’ als 
nodeloos dubbelop (voorbeeld 9), maar in een 
betogende tekst, die de schoolleiding ervan 
wil overtuigen dat een huiswerkvrije school 
geen goed idee is, evalueren we dezelfde for
mulering als stijlversterkend (voorbeeld 10).

Voorbeeld 9
In de eerste schoolweek zal uw zoon/dochter 
verplicht mee moeten doen aan het introduc
tiekamp. 

Voorbeeld 10
In dit plan zou elke leerling één uur langer na 
de reguliere lessen verplicht moeten blijven 
om huiswerk te maken onder begeleiding.

Schoolboeken staan dergelijke evaluaties met 
inachtneming van context niet toe: de combi
natie verplicht moeten wordt bevraagd in los
staande oefenzinnen en in formuleertoetsen. 
De formulering moet dan verplicht verbeterd 
worden.

4.4  Aansluiting schoolboekuitleg en 

 leerlingenfouten nader bekeken

Congruentieproblemen tussen onderwerp en 
persoonsvorm vormen met 35 annotaties 

(tnormen) de grootste groep uit ons onder
zoek. Deze hoeveelheid maakt het mogelijk 
om meer in detail te onderzoeken in hoeverre 
uitleg en voorbeelden van schoolboeken aan
sluiten bij congruentieproblemen zoals ze zich 
feitelijk voordoen in leerlingenteksten. “Op 
niveau” (klas 4) geeft bij incongruentie maar 
weinig theorie en voorbeelden. In toetsen en 
oefeningen worden echter ook enkele niet
besproken fouttypen bevraagd. “Nieuw Neder
lands” (klas 4) bespreekt vier probleemtypen: 
(1) het onderwerp wordt ten onrechte voor 
enkelvoud aangezien (de media schrijft); (2) 
het onderwerp wordt ten onrechte voor meer
voud aangezien (zowel Karin als Elona kwa
men); (3) in het onderwerp wordt een enkel
voudige kern gevolgd door een meervoudige 
bijvoeglijke bepaling (meer dan de helft van de 
Nederlandse vrouwen hebben); (4) een mee
werkend voorwerp wordt ten onrechte voor het 
onderwerp aangezien (Bezoekers die vragen 
willen stellen worden verzocht dat van te voren 
kenbaar te maken). In hoeverre zien we deze 
fouttypen terug in de leerlingenteksten? Het 
eerste type komt zeven keer voor, waarvan zes 
keer met een ‘probleemonderwerp’ dat nooit in 
schoolboeken wordt genoemd: de kosten 
(voorbeeld 11). Fouttype 2 hebben we niet 
teruggevonden. Wel deed zich de omgekeerde 
fout voor, waarbij ten onrechte de enkelvouds
vorm werd gebruikt (voorbeeld 12). Wellicht is 
deze fout het gevolg van hypercorrectie (zie 
Bartsch, 1985). Het derde fouttype is vijf keer 
geannoteerd (voorbeeld 13). Over het vierde 
fouttype kunnen we kort zijn: dat komt niet 
voor in (deze) leerlingenteksten.

Voorbeeld 11
De kosten voor dit alles bedraagt 200 euro. 

Voorbeeld 12
Per brugklas gaat zowel de mentor van uw 
kind mee als drie enthousiaste bovenbouw
leerlingen, zij hebben immers al ervaring met 
deze school en uw kind kan altijd voor vragen 
terecht bij hen. 

Voorbeeld 13
Het brein van jongeren (1218 jaar) zijn het 
meest actief vanaf 10 uur in de ochtend tot 3 
uur in de middag.
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De paragraaf van “Nieuw Nederlands” sluit 
feitelijk aan bij 12 congruentiefouten uit de 
onderzochte teksten (34% van alle congruen
tiefouten). De andere 23 congruentiefouten 
zijn van een andere aard. Samengestelde 
onderwerpen zorgen met 8 annotaties voor 
problemen (voorbeeld 14). De meeste proble
men (15) treden op als onderwerp en per
soonsvorm (ver) uit elkaar staan (voorbeeld 
15).  

Voorbeeld 14
De hapjes en het drinken is er aanwezig.

Voorbeeld 15
Ieder jaar wordt er op het Vondel College drie 
schoolfeesten gehouden voor de brugklas
sers.

5. Conclusie en discussie

5.1 Conclusie

Bij het schoolvak Nederlands wordt meer 
aandacht besteed aan het leren verbeteren van 
formuleerfouten dan aan het bewust leren 
maken formuleerkeuzes. Dit geldt voor de 
veelgebruikte schoolboeken, die meer lesstof 
aanbieden over correct formuleren dan over 
schrijfstijl (zoals gedefinieerd in paragraaf 
2.2) en het geldt voor docenten Nederlands, 
die in hun lessen nauwelijks ingaan op 
schrijfstijl. 

Alle docenten van de focusgroep behan
delen in klas 3 en 4 havo/vwo modules cor
rect formuleren. Dit onderzoek toont aan dat 
deze modules gebrekkig aansluiten bij de 
feitelijke formuleerproblemen van leer lingen: 
leerlingen krijgen vanaf klas drie of vier 
havo/vwo jaren achtereen les in het ver
beteren van fouten die ze niet of nauwelijks 
maken. Er wordt relatief veel aandacht 
besteed aan weinig frequente problemen 
(zoals stijlverzwakkende tautologieën) en 
aan twijfelachtige fouten die lastig te identi
ficeren zijn (zoals foutieve beknopte bij
zinnen). Er worden uiteraard ook (hoog)fre
quente fouten behandeld, zoals 
incongruenties, maar ook dan sluit de lesstof 
maar voor een klein deel aan bij de feitelijke 
congruentieproblemen van leerlingen, zoals 

die zich in hun teksten laten zien. 
Schoolboeken presenteren bij correct for

muleren strikt logische normen, ook waar die 
afwijken van taalwetenschappelijke en taal
adviesnormen. Leerlingen moeten als gevolg 
daarvan in oefeningen en toetsen formulerin
gen verbeteren die in hun taalwerkelijkheid 
probleemloos voorkomen en die als accepta
bel of correct worden beoordeeld door gezag
hebbende taaladviesboeken. Schoolboeken 
kiezen kennelijk voor eenduidige normen die 
het nadenken over normen niet bevorderen. 
Een opvallende bevinding van het analyse
onderzoek is dat de verschillen tussen school
boeknormen en taalwetenschappelijke/taal
adviesnormen tot aanzienlijke verschillen in 
foutidentificaties in leerlingenteksten leiden.  

5.2  Discussie: onderzoek naar  

formuleerproblemen

Voor deze studie hebben we 200 leerlingen
teksten geanalyseerd volgens twee verschil
lende procedures. Dit onderzoek levert 
ge detailleerde kennis op, maar heeft ook 
beperkingen. Er zijn voor deze teksten vijf 
formuleerfouten en stijlverschijnselen 
ge codeerd. Dat is voldoende om de frictie 
tussen lesaanbod en formuleernoden van 
leerlingen in kaart te brengen, maar we kun
nen geen bevindingen overleggen over het 
totale aantal formuleerproblemen. Het is dus 
nog onduidelijk hoe deze fouten zich verhou
den tot het totale aantal formuleerfouten. Uit 
eerder onderzoek weten we dat leerlingen 
veel formuleerfouten maken (Pander Maat, 
Raaijmakers, Vermeulen & De Glopper, 
2019; Schuurs, 1990; Van de Gein, 2012); dit 
onderzoek geeft aanleiding om te veronder
stellen dat lang niet al deze fouten behoren 
tot de formuleerproblemen die schoolboeken 
aan bod stellen. In de teksten hebben we bij
voorbeeld veel ontspoorde zinnen aangetrof
fen, waarbij begin en einde onvoldoende op 
elkaar aansluiten. Vervolgonderzoek naar 
fouten die leerlingen frequent maken en die 
niet standaard in schoolboeken worden aan
geboden lijkt ons zinvol. 

Van de vijf onderzochte fouten komt 
incongruentie het meeste voor. Het is nog 
maar de vraag of al deze congruentiefouten 
het gevolg zijn van kennisproblemen. 
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Schuurs (1990) maakt in zijn dissertatie een 
belangwekkend onderscheid tussen fouten en 
vergissingen. Over congruentieproblemen 
schrijft hij: “Uit de foutenanalyse is ge bleken 
dat congruentie alleen ontbreekt onder zeer 
specifieke condities (bijvoorbeeld als de 
afstand tussen onderwerp en persoonsvorm 
erg groot is, zoals in bijzinnen, of als het 
onderwerp een semantisch meervoud aan
duidt, maar syntactisch gezien enkelvoudig 
is)” (p. 57). Traditioneel grammaticaonder
wijs kan volgens Schuurs geen remedie bie
den voor dit soort congruentiefouten, omdat 
het gebruik maakt van onproblematische 
voorbeeldzinnen die niet overeenkomen met 
de formuleringen van leerlingen. Congruen
tiefouten die ontstaan bij een groot interval 
tussen onderwerpskern en persoonsvorm lij
ken hem niet het gevolg te zijn van gebrek 
aan kennis, maar van een tijdelijk gebrek aan 
aandacht. Onderzoek van Fayol, Largy en 
Lemaire (1994) naar de relatie tussen congru
entiefouten en cognitieve overbelasting wijst 
ook in deze richting. Op basis van ons onder
zoek kunnen we Schuurs conclusie niet 
bevestigen, daarvoor is leerlinggericht onder
zoek nodig, maar ook wij constateren dat 
‘intervalfouten’ bij congruentie veel voor
komen en ook wij constateren dat de voor
beeldzinnen in schoolboeken gebrekkig aan
sluiten bij de formuleernoden van leerlingen. 
Verder onderzoek naar het onderscheid tussen 
fouten en vergissingen lijkt ons zinvol, omdat 
verschillende foutoorzaken vragen om ver
schillende remedies in de les. De onderzochte 
schoolboeken benaderen alle formuleer
problemen van leerlingen als kennisproble
men, maar formuleervergissingen vragen 
waarschijnlijk niet zozeer om meer inhoude
lijke uitleg, maar om inzicht in de werking 
van het geheugen tijdens het schrijven en om 
onderwijs in revisievaardigheden, zoals 
recentelijk voor havo4 ontwikkeld door 
Elving (2019). 

5.3 Discussie: curriculumvernieuwing

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek 
is dat het gangbare onderwijs in correct for
muleren gebrekkig aansluit bij de formuleer
problemen van leerlingen. Onze eerste aan
beveling is dat in het (nieuwe) curriculum het 
onderwijsaanbod zorgvuldig wordt afgestemd 

op de feitelijke formuleerproblemen. De for
muleringsfoutenlijst kan worden opge
schoond. Modules correct formuleren kunnen 
zich het beste richten op (hoog)frequente fou
ten. Onderwijs in (extreem) laagfrequente 
fouten lijkt weinig zinvol, omdat kennis hier
van de leerlingen niet verder helpt bij hun 
schrijfvaardigheid. Gangbare schoolboeken 
rekenen alle onderzochte fouten tot de ‘veel-
voorkomende fouten’ en wekken zo ten 
onrechte de indruk dat kennis van al deze fou
ten noodzakelijk is om correct te kunnen for
muleren. Daarmee worden leerlingen (en 
waarschijnlijk ook docenten) in verwarring 
gebracht. Veel fouten die leerlingen wél 
maken, lijken bovendien niet goed te passen 
binnen het sjabloon van fouten waarmee de 
gangbare schoolboeken werken. School
boeken bieden leerlingen daarmee geen 
oplossingsstrategieën voor formuleerproble
men die ‘niet standaard zijn’. Bij vernieuwing 
van formuleeronderwijs zou nieuw lesmateri
aal kunnen worden ontwikkeld dat leerlingen 
handreikingen biedt bij dergelijke problemen, 
die daarvoor allereerst systematisch in kaart 
moeten worden gebracht. 

De samenhang tussen correct formuleren 
en schrijfvaardigheid ontbreekt in de huidige 
lespraktijk. Onderwijs in correct formuleren 
zou in het licht van schrijfvaardigheid onder
wezen kunnen worden, met meer aandacht 
voor formuleerkeuzes. Schoolboeken kunnen 
bijvoorbeeld uitleg geven over de effecten 
van samentrekken en beknoppen; taalnormen 
kunnen daarbij behandeld worden als de 
scheidslijnen die het speelveld markeren 
waarbinnen deze formuleringen probleem
loos mogelijk zijn. Schoolboeken kunnen 
daarbij voorbeelden laten zien van effectieve 
en inventieve samentrekkingen en beknop
pingen die aansluiten bij leerlingentaal, of 
door leerlingen zelf zijn geschreven. 

Wij vinden het didactisch én pedagogisch 
onwenselijk dat leerlingen bij het schoolvak 
Nederlands het idee krijgen dat er alleen strikt 
logische formuleernormen bestaan. Een taal
norm die onvoldoende flexibel is ten opzichte 
van feitelijk taalgebruik is niet effectief, stelt 
Bartsch (1985). Dat is bij sommige school
boeknormen het geval. Schoolboeken zouden 
hun normen meer in overeenstemming kun
nen brengen met die van taalwetenschappe
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lijke literatuur, taaladviesboeken en taal
adviessites8, waarmee hun normen ook beter 
aansluiten met de taalwerkelijkheid die leer
lingen aantreffen in (geredigeerde) teksten, 
zoals krantenartikelen en schoolboekuitleg. 

Uit het eerste deelonderzoek blijkt dat 
docenten niet met leerlingen in gesprek gaan 
over de verschillende normen, ook de context 
waarbinnen formuleerkwesties spelen (genre, 
schrijfdoelen, leespubliek) blijft doorgaans 
onbesproken. Het gangbare les materiaal 
nodigt niet uit tot zulke gesprekken: formu
leerfouten worden veelal aangeboden in los
staande zinnen. Als formuleervaardigheid 
wél gecontextualiseerd wordt aan geboden, 
ontstaan er meer mogelijkheden voor beteke
nisvolle werkvormen die de ontwikkeling 
van taalbewustzijn begunstigen. Leer lingen 
kunnen bijvoorbeeld leren experimenteren 
met verschillende schrijfstijlen en zich mid
dels feedback van docent of klasgenoten 
bewust worden van effecten van formuleer
keuzes (zie Steenbakkers & De Glopper, 
2020); leerlingen zouden ook kunnen gaan 
onderzoeken hoe verschillende taalnormen 
functioneren. 

De voornoemde aanbevelingen vragen om 
vakinhoudelijke vernieuwing en om een 
krachtige didactisering en pedagogisering 
van formuleer en schrijfonderwijs. Belang
rijk voor het welslagen van deze opdracht is 
dat de samenwerking tussen de wetenschap
pelijke neerlandistiek, vakdocenten én 
schoolboekauteurs verder wordt versterkt. 

 

Noot

1 De gangbare lesmethodes besteden in klas 1 

en 2 aandacht aan enkele van deze formuleer-

problemen, met name verwijs- en congruentie-

fouten. De andere formuleerproblemen, zoals 

foutieve beknopte bijzinnen, foutieve samen-

trekkingen en pleonasmen, worden vanaf klas 

3 havo/vwo en soms vanaf klas 4 havo/vwo 

aangeboden.  
2 Het marktaandeel van de drie grote educatieve 

uitgeverijen bedraagt in Nederland 80-90% 

(Nederlandse Mededingingsautoriteit 2011, p. 

7). Gespecificeerde martkaandeelcijfers per 

leergang worden niet publiekelijk vrijgegeven. 

Aangenomen mag worden dat het gezamen-

lijke aandeel van “Nieuw Nederlands” en “Op 

niveau” in schooljaar 2017-2018 groot was. 

Educatief uitgever Koen Strous schatte het 

desgevraagd minimaal 75% (app-bericht Koen 

Strous aan eerste auteur).
3 Een van de acht docenten leverde geen leer-

lingenteksten aan, omdat haar lessen in 2017 

deels door een stagiaire werden gegeven. Daar-

mee week haar lesconditie te veel af van ‘het 

reguliere’.
4 Deze vijf fouten vormen samen ongeveer 50% 

van de leerstof in klas 3 en ongeveer 35% van 

de leerstof in klas 4. Verwijs- en coherentie-

problemen zijn niet meegenomen in de analyse, 

omdat die zich niet op dezelfde manier laten 

kwantificeren: deze problemen strekken zich 

doorgaans uit tot (ver) over de grenzen van 

de zin.  
5 De inspectieronde is uitgevoerd door dr. J. van 

de Gein, taalwetenschapper en onderzoeker 

van leerlingentaal. Zij constateerde dat bij fou-

tieve beknopte bijzinnen de schoolboeknorm te 

rigide was toegepast. In overleg zijn ongeveer 

dertig foutidentificaties geschrapt. 
6 Prof. dr. P.A. Coppen, taalkundige en hoogleraar 

vakdidactiek, heeft een tiental twijfelgevallen 

van deskundig commentaar voorzien. Dr. J. van 

de Gein heeft in een laatste fase de database 

voor beide normen geïnspecteerd en besproken 

met de eerste auteur (tevens beoordelaar).
7 Het gaat bij de samentrekkingsfouten en incon-

gruenties veelal om vergelijkbare constructies, 

die door veel leerlingen fout zijn geformuleerd. 

Representatieve voorbeelden staan beschre-

ven in de paragrafen 4.3 (voorbeeld 6) en 4.4 

(voorbeeld 11).
8 Enkele recent ontwikkelde schoolboeken geven 

aanzetten hiertoe: voor de onderbouw “Leswijs 

Nederlands” (2e druk) en voor de bovenbouw 

“Kern Nederlands”. 
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Abstract 

Writing errors in student text and in teaching 

methods Dutch: a study into the alignment 

between learning material and formulation 

problems

Students in the 3rd and 4th year of higher 

secondary education are given lessons which 

deal with writing errors. This article presents 

answers to three research questions on these 

lessons: What errors are on the program? To 

what extent does the teaching material represent 

the errors students make? To what extent do 

norms in schoolbooks correspond to those in 

scientific and advisory literature? Teaching 

practices are investigated and 200 student texts 

are analysed, using a model with two sets of 

criteria: one based on schoolbooks, the other on 

scientific and advisory literature. The results 

show discrepancies between errors addressed 

by teaching materials and errors made by 

students. The two sets of criteria lead to major 

differences in error identification. The teaching of 

correct formulation should therefore be adjusted. 

It should be based on scientific literature, and 

theory and exercises should be adjusted more 

carefully to the errors that students actually 

make.

Keywords: frequency of formal errors, grammar 

for writing, language standards, writing style 

analysis


