ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

IRODALOM:
1. De vroegste Nederlandse schriftelijke overleveringen
2. Literatuur in de Middeleeuwen
3. De literatuur van de Gouden Eeuw
4. Reis- en koloniale literatuur
5. Literatuur van Nederland en Vlaanderen in de 19e eeuw
6. Het modernisme in Nederland en Vlaanderen
7. De tweede Wereldoorlog in de Nederlandse en Vlaamse literatuur
8. Poëzie in Nederland en Vlaanderen na 1945
9. Proza in Nederland en Vlaanderen na 1945
10. Literatuur van de 21e eeuw
NYELVÉSZET/NYELVTAN:
1. Klanken en letters van het Nederlands. De Nederlandse spelling. Morfologie van het
Nederlands.
2. Het werkwoord: soorten
a. Zelfstandige werkwoorden, koppelwerkwoorden en hulpwerkwoorden
b. Overgankelijke (transitieve) en onovergankelijke (intransitieve) werkwoorden
c. Wederkerende (reflexieve) en niet-wederkerende (niet-reflexieve) werkwoorden
d. Persoonlijke en onpersoonlijke werkwoorden
3. Het werkwoord : gebruik van de vormen
a. De infinitief (onbepaalde wijs)
b. De conjunctief (aanvoegende wijs)
c. De imperatief (gebiedende wijs)
d. Het tegenwoordig deelwoord
e. Het voltooid deelwoord
f. Het passief deelwoord
g. De werkwoordstijden van de indicatief (aantonende wijs)
4. Het zelfstandig naamwoord
a. Semantische – morfologische – syntactische indelingen
b. Meervoudsvorming
c. Genus
5. Het lidwoord
a. Bepaaldheid/onbepaaldheid
b. Aan- of afwezigheid van het lidwoord
c. Gebruiksgevallen met en zonder lidwoord
6. Het voornaamwoord
a. Soorten (met korte toelichting ervan en een paar voorbeelden)
7. Het bijwoord
a. Bijwoorden en adjectieven
b. Indeling van de bijwoorden
c. Voorzetselbijwoorden
d. Voegwoordelijke bijwoorden
e. Het woord er
f. Voornaamwoordelijke bijwoorden
8. Het telwoord. Het voorzetsel. De interjectie.

9. De zin
a. Zin, zinsdelen, zinsdeelstukken
b. Enkelvoudige en samengestelde zinnen
c. Beknopte bijzinnen
d. Onvolledige zinnen
10. Zinsdelen
a. Het gezegde (predikaat)
b. Het onderwerp (subject)
c. Het lijdend voorwerp (direct object)
d. Het indirect object (meewerkend voorwerp en belanghebbend voorwerp)
e. Het voorzetselvoorwerp
f. De door -bepaling (handelend voorwerp)
g. De bepaling van gesteldheid
h. Bijwoordelijke bepalingen
11. Woordvolgorde in de zin
a. De eerste zinsplaats
b. Het middenstuk (1):
c. Het middenstuk (2):
d. De tweede pool
e. De laatste zinsplaats
f. De aanloop
g. De uitloop
12. Soorten zinnen
a. Algemene inleiding
b. Mededelende zinnen
c. Vragende zinnen
d. Bevelende zinnen
e. Uitroepende zinnen
KULTÚRA ÉS MÉDIA:
1. Geografie en klimaat van de Nederlanden (water en land; klimaat)
2. Bevolking en cultuur (vreemdelingenbeleid, godsdienst, hitorisch bewustzijn
3. Staatsinrichting (monarchie, Eerste en Tweede Kamer, grondwet)
4. De persoonlijke levenssfeer (relatievorming, samenlevingsvormen, kinderen,
echtscheiding)
5. Wonen
6. Werkgelegenheid en vrije tijd
7. Communicatiekanalen
8. Vrijheid en veiligheid

