VARIËREN IN DE WOORDENSCHAT
Wat bedoel je precies ?



de sfeer wordt slechter
de sfeer verwatert




dat restaurant heeft lekkere gerechten
dat restaurant serveert eigenzinnige smaakcombinaties

Concrete werkwoorden maken je tekst levendiger en dynamischer. Vermijd frequente
werkwoorden als worden, zijn, hebben, doen en maken of adjectieven als groot, mooi,
interessant, boeiend, lekker, …

Vervang in de volgende zinnen telkens het woordje ‘enorm’.
Bron: Jan Van Coillie, Klare Taal

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ze stonden vol ontzag naar de toren van het enorme gebouw te staren.
Zijn laatste voorstelling oogstte een enorm succes.
Op de top konden we genieten van een enorm vergezicht.
Wees op je hoede, hij is enorm sluw en windt je zo om zijn vinger.
Het was enorm naïef van mij te denken dat hij nog terug zou komen.
Het is enorm jammer dat hij zich uit de raad van bestuur teruggetrokken heeft.

Vervang ‘maken’, ‘doen’ of ‘hebben’ door een levendiger en preciezer werkwoord.
Bron: Jan van Coillie, Klare Taal

1. een lijst maken
2. een wens doen
3. het licht uitdoen
4. iemand laten doen
5. pogingen doen
6. winst maken
7. proeven doen
8. een examen maken
9. zijn plicht doen
10. een plan maken
11. een goede koop doen
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12. een onderzoek doen
13. bezwaren maken
14. een enquête doen
15. grote verwachtingen hebben

Bedenk minstens zeven synoniemen voor deze woorden
Bron: Jan van Coillie, Klare Taal

Eten – drinken – kijken - spreken
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De nagel op de kop
Vervang in deze motivatietekst van een medestudent alle onderstreepte woorden door preciezere
varianten.

Hallo

Op de secundaire school heb ik vier jaar economie gedaan. Vooral voor het financiële

aspect van economie heb ik het meeste interesse gekregen. Daarna werd het tijd om aan

mijn toekomst te denken, want een studie is heel erg belangrijk in mijn leven. Ik dacht

aan verschillende richtingen, maar durfde mijn twijfels niet goed te zeggen.

Er kwam een besluit, handelswetenschappen zou het worden. Nu ben ik begonnen mijn

studie te doen, en moet ik het natuurlijk ook nog gaan waarmaken! Van deze studie

verwacht ik een diepgaande kennismaking met alle facetten die economie inhoudt.

Voor veel dingen heb ik voor deze school, Ehsal, gekozen. Ik heb de keuze in zekere zin

gemaakt omdat de richting mij interesseert en veel toekomstmogelijkheden heeft. Ten
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tweede wil ik ermee een beroep trachten te doen. Voorlopig weet ik niet wat ik precies

wil doen, maar ik ben open voor vanalles. Ehsal heeft bovendien ook een goede naam bij

bedrijven. Hiermee bedoel ik dat een diploma van Ehsal veel waard is. Zo, nu weet u

waarom ik Handelswetenschappen doe en welke zaken bij mijn keuze een rol hebben gespeeld.
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