
 
 

naam toets OEFENTOETS SPELLING 

modulenaam Communicatie Spelling 

tijdsduur 45 minuten 

aantal vragen 1 tekst, 2 delen 

soort toets schriftelijk 

maken op opdrachtformulier ja 

vragenformulier inleveren ja  

wordt kladpapier 
geaccepteerd 

nee 

bijzonder uitwerkpapier nodig 
(zo ja: soort uitwerkpapier) 

nee 

overige hulpmiddelen geen 

 
 

Instructie: 

 

Op de vier pagina’s hierna is een tekst afgedrukt. Deze tekst bestaat uit twee delen.  

In deel I staan 35 items onderstreept. Het is in dit deel de bedoeling dat je eerst van de onderstreepte 
woorden bepaalt of ze goed of fout gespeld zijn. Vervolgens schrijf je de eventuele verbeteringen er 
duidelijk leesbaar onder. 

Deel II bevat 35 spelfouten (fout geschreven woorden). Het is de bedoeling dat je deze fouten vindt en 
verbetert. Schrijf ook hier de verbeteringen duidelijk leesbaar onder de fout gespelde woorden 
(onleesbaar = fout).  

 

Verbeter alleen fouten op het gebied van: 

 Werkwoordspelling  

 Samenstellingen: los/ aaneengeschreven, koppelteken, tussen –e, -(e)n of  –s 

 Afleidingen: trema, streepje, apostrof, meervoud en bezitsvorm, verkleinwoorden 

 Hoofdletter of kleine letter   
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Deel I:  Bepaal van de onderstreepte woorden (35) in onderstaande tekst of ze goed 
of fout gespeld zijn en schrijf de eventuele verbeteringen er duidelijk leesbaar onder. 

 

Speelbeleid in Den Haag: geef ze de ruimte 

De stad (1) veranderd (2) voort durend. (3) Daar mee vraagt de stad constant om (4) 

onder houd en stedelijke vernieuwing. Speelruimte voor kinderen in de stad komt (5) 

daarbij voor (6) beleidmakers steeds nadrukkelijker op de agenda te staan. Speelbeleid 

is tegenwoordig veel meer dan hier en daar een glijbaan of een (7) wip kip. Den Haag is 

(8) hiervan een goed (9) voorbeeld.  

 

Er zijn verder nog vele andere partijen betrokken bij de realisatie van 

(10) speel plekken en openbare (11) ruimtes. Denk bijvoorbeeld aan: de ontwerpers, 

degenen die onderhoud en (12) inspectie’s uitvoeren en aan de omwonenden. In (13) 

den haag zijn de (14) speelvoorzieningen voor een deel in beheer van (15) woning 

corporaties. (16) Regio-afdeling (17) Den Haag zuidoost van (18) vestia heeft 

bijvoorbeeld zo’n (19) honderd twintig (20) haagse speelvoorzieningen in beheer.  

 

Het Haagse beleid  

Buitenspelen is leerzaam en gezond, (21) vind de (22) gemeente Den Haag. De stad 

(23) richte zich met de brochure (24) buitenspelen in Den Haag tot haar bewoners. 

'Kinderen en jongeren hebben speelplekken nodig om te kunnen spelen en elkaar te 

(25) ont moeten', schrijft het (26) college van burgemeester en wethouders. 'Den Haag 

maakt zich daarom sterk voor voldoende en goed (27) ingerichtte speelvoorzieningen, 

(28) verspreid over de stad;  (29) Per wijk bekijken we wat nodig is.' Dat de Hofstad zich 

richt tot álle bewoners maakt duidelijk dat speelbeleid meer (30) om vat dan alleen het 

speelplezier van de kinderen. 'De gemeente heeft al langer aandacht voor de 

speelvoorzieningen in de stad', zegt  beleidsmedewerker (31) R. Van Hemert van de 
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dienst (32) stadsbeheer van Den Haag. 'Vorig jaar is nog eens 5,5 miljoen beschikbaar 

(33) gestelt. Tot 2008 kunnen we daarmee onder andere een aantal grotere 

speellocaties (her)inrichten, zoals een (35)Cruijff playground en een speelplaats in de 

paleistuin achter Noordeinde’. Verder zijn maar liefst vijf wijken in Den Haag  

onderdeel van de zogenoemde (35) 56-wijkenaanpak. 

 
 
Deel II: Zoek in de tekst hieronder de fout geschreven woorden (35) en schrijf de 
verbeteringen er duidelijk leesbaar onder. 
 

Het ontwerp  

J. Verburg van het Ingenieursbureau Den Haag ontwerpt ondermeer de speelplekken in 

de stad. Het inrichten van speelplekken is een vak apart. Het is om te beginnen 

belangrijk dat speelvoorzieningen vol doen aan de eisen van de verschillende 

leeftijdgroepen. Jonge kinderen hebben speelruimte nodig dichtbij huis, die veilig is en 

vooral ook verkeerveilig en bereikbaar. Oudere kinderen spelen juist verder van huis en 

hebben meer ruimte nodig. In verband met de bereikbaarheid is een gelijkmatige 

verdeling over de woonwijken van belang, rekening houdend met de actieradius van de 

verschillende doelgroepen. Den Haag onderscheid drie leeftijdgroepen. Kinderen tot 6 

jaar moeten op ongeveer honderd meter van huis kunnen spelen. Voor de leeftijdsgroep 

7-12 jaar zijn voorzieningen op buurtniveau nodig, op een afstand van 300 tot 400 

meter. Voor 13 tot en met 18-jarigen geld een voorziening op wijk niveau, van  800 tot 

1000 meter.  

 

Onderhoud en inspectie’s  

Sinds eind jaren negentig word structureel gewerkdt aan het verbeteren van de 

veiligheid. Dat heeft nog te maken met het zogenoemde besluit ‘veiligheid attractie- en 

speel toestellen' van de europese unie. Volgens J. Verburg van het Ingenieursbureau 
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Den Haag, is er op dat gebied een flinke inhaalslag gemaakt. 'Vooral het aanbrengen 

van de juiste, veilige ondergronden koste heeft veel werk. Vervolgens moesten conform 

de europese regels veiligheidsinspectie’s en registratie daar van in een logboek worden 

georganiseert. ‘Ik denk dat we nu goed bij zijn.' Ook de woningcorporatie, die circa 

zevenduizend woningen verhuurd en ongeveer honderd twintig speelvoorzieningen in 

beheer heeft, is druk met onderhoud. Onderhoudmedewerker 0. Kromopawiro van de 

woningcorporatie: 'De kennis bij ons op het gebied van speelvoorzieningen is nog 

matig. Voor advies betrekken wij kompan en andere adviesbureau’s erbij. 'Wij hebben 

hen gevraagt, om de speelplekken en de staat daar van in kaart te brengen. Sommige 

moesten direct worden vervangen, andere zijn gerenoveerdt. Kompan zorgt ook voor de 

regelmatige inspectie’s van de speeltoestellen en de rapportage’s daar van.'  

 

Overleg met bewoners  

Bij de inrichting van speelplekken spelen ook milieu-kwaliteit, onderhoud, toezicht, 

overlast en sociale (in)tolerantie voor buitenspeelruimte een rol. Sommige bewoners 

ervaren rond hangende kinderen als overlast. Dat is een van de redenen waarom Den 

Haag zich met een brochure richt tot de bewoners. De hofstad wil ouders en 

omwonenden betrekken bij de speelplekken. Zij kunnen helpen de speelruimtes schoon 

en veilig te houden en zij kunnen er activiteiten organiseren. Van Hemert: 'Goed overleg 

is erg belangrijk. We hebben goed geluisterdt naar de wensen van de bewoners. We 

werken samen aan het ontwerp en de inrichting van speelplekken. Natuurlijk zijn er wel 

eens problemen over de locatie’s  -niet iedereen wil bijvoorbeeld een speelplek pal voor 

z'n deur- maar iedereen begrijpt dat als je niets doet, de kans dat er problemen 

ontstaan alleen maar groter word.' 


