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**Let op: laat alle antwoorden die kunnen 
verschillen nakijken door een Nederlander.
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1. De werkwoorden 
1.1 De modale werkwoorden.

1. Welk antwoord is goed?

A. Je mag naar huis gaan.                                      A. Ik kan niet naar de les komen.
                                                              

A. De les zal om 9.00 uur beginnen.                      A. Ik ga op bezoek bij mijn tante.
               

A. Nee, kunt u dat herhalen?                                 A. Ik kan drie talen spreken.
                            

A. Zal ik het raam dichtdoen?                                A. Je kunt de toets morgen doen.
                           

2. Welk werkwoord is een modaal werkwoord?

1. kunnen                                                     
             

                                                                   4. willen

2. mogen                                                         2. moeten

3. zullen                                                          

                                                                       4. moeten
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3. Onderstreep het modale werkwoord in de volgende zinnen

1.  willen 
2.  moet
3.  mogen
4.  wil
5.  kunnen
6.  moet
7.  zullen
8.  mag 
9.  willen 
10.  kan

4. Onderstreep de modale werkwoorden in de tekst

Hanna is 28 jaar. Ze komt uit Engeland. Ze woont samen met Thomas in Utrecht. In 
Utrecht moet ze veel fietsen. In het centrum mag ze niet fietsen. Hanna is fotograaf. Ze 
wilde altijd fotograaf worden. Ze reist door heel Nederland om foto’s te maken. 

Veel mensen in Nederland zijn vegetariër. Hanna wil geen vegetariër zijn. Ze kan dat 
niet. Ze wil een dag in de week geen vlees eten. Maandag noemt Hanna ‘vleesvrije 
maandag’.

Thomas is 30 jaar. Hij woont al zes jaar in Utrecht. Thomas is een journalist. Hij kan 
goede teksten schrijven. Hij wil columns schrijven. Ooit zal hij een boek schrijven, maar 
dat komt later. Eerst moet Thomas goede naamsbekendheid krijgen in Nederland. 
Thomas houdt van voetbal. Hij wil elke wedstrijd op televisie kijken. Ook als het 
vrouwenvoetbal is. Thomas vindt dat vrouwen ook kunnen voetballen. Het Nederlandse 
team was bijna wereldkampioen.

5. Welk modaal werkwoord past het best?

1. wil / zal 
2. wil
3. moet
4. wil / zal
5. wil
6. kan 
7. kun 
8. ga / wil
9. mag
10.Zullen
6. Vul de goede vorm van het modale werkwoord in.

1. moeten
2. wil
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3. mag
4. kan
5. wil
6. Zullen
7. moet
8. kan
9. Wil
10.  zullen

7. Vul het goede modale werkwoord in.

1. wil
2. Zullen
3. wil
4. moet
5. zal
6. Kan, moet / zal
7. kan / zal
8. Kan / Kun
9. Kan / Kun
10.kan

8. Vul het goede modale werkwoord in. Let op: tegenwoordige tijd of verleden tijd.

1. wil
2. wilde
3. wilde
4. mag
5. wil , kun / kan
6. kan
7. zal
8. willen
9. moest
10.  Moet, zullen 

9. Maak de zinnen af.

** Deze antwoorden kunnen verschillen.

10. Verander de zinnen. Voeg een modaal werkwoord toe.
** Dit is een voorbeeld van goede antwoorden.
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1. Ik zal elke dag in mijn dagboek schrijven.

2. Elke dinsdag zullen we een Nederlandse les hebben.

3. Hanna kan nog niet goed Nederlands spreken.

4. Ze moet veel oefenen en ze moet elke dag haar huiswerk maken.

5.Thomas moet hard werken.

6. De buurvrouw wil de auto van Hanna lenen.

7. Op 2 november moet ik een eindtoets maken.

8. De eindtoets zal moeilijk zijn.

9. Het is heel warm. Ik zal naar het park gaan en ik wil een salade eten.

10. Thomas en Hanna willen naar de nieuwe film van Quentin Tarantino gaan.

1.2 Vervoegingen van de werkwoorden  

1. Wat is het hele werkwoord?

1. gaan
2. schrijven
3. beginnen
4. komen
5. zijn
6. spelen
7. knippen
8. roken
9. bellen
10.kussen

2. Is het werkwoord goed of fout geschreven?

1. goed                       
2. fout
3. fout                                  
4. goed                                 
5. fout
6. goed
7. goed
8. fout
9. fout
10.goed
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3. Wat is de goede vorm van het werkwoord? Zet een cirkel om het juiste 
werkwoord.

1. emigreert
2. is
3. begint
4. wordt
5. komt
6. werkt
7. werkt
8. zijn
9. zijn
10. werken

4. Vul de goede vorm van het werkwoord dat tussen haakjes staat in.

1. is
2. schrijft
3. haalt
4. blijkt
5. schrikt
6. heb
7. verloopt
8. moeten
9. probeert
10.vraagt

5. Vul de goede vorm van het werkwoord dat tussen haakjes staat in.

1. wil
2. gaat
3. Pas
4. kopen
5. heeft
6. gaan
7. praat
8. is
9. is
10.draagt

6. Vul de goede vorm van een passend werkwoord in.

1. drink
2. Wil
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3. gaan
4. stuurt
5. slaapt
6. woont / werkt
7. wonen
8. vind
9. drinkt
10.  Ga

7. Kies het juiste werkwoord. Vul het werkwoord in de goede vorm in.

Kies uit: boeken - houden - gaan - werken - rijden - willen - blijven - doen - kennen - 
lezen 

1. werkt
2. houdt
3. ga
4. Blijf
5.  Willen
6.  Kennen
7. rijd
8. lees
9. doet / doen
10. boeken

8. Maak vragen.

1. Houdt Saskia van reizen?                                             
2. Gaat Thomas elke avond om elf uur naar bed?              
3. Maakt Hanna haar huiswerk in de ochtend?      
4. Gaan zij op vakantie naar Spanje?                       
5. Wil Hanna op vakantie naar Valencia?      
6. Gaat Thomas elke dag op de fiets naar zijn werk?
7. Moet Imke werken op maandag, woensdag en vrijdag?
8.Ga jij om 20.00 uur naar huis?
9.Gaat Hanna op donderdag naar de sportschool?
10. Eten Nederlanders meestal om 18.00 uur?

9. Vul het werkwoord in op de goede plek van de zin. Zet het ook in de goede 
vorm.

1. Hanna leest graag op vakantie.

2. Thomas kijkt een nieuwe serie op Netflix.
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3. De kinderen zwemmen in de zee.

4. Hanna koopt de nieuwe jurk.

5. Ze maken foto’s van de dieren in het veld.

6. Waar ga jij het liefst zwemmen?

7. Ik schrijf een briefje naar de docent.

8. Maria leest de nieuwe roman van Jill Mansell.

10. Maak zinnen met de werkwoorden

** Deze antwoorden kunnen verschillen. 

11. Schrijf een e-mail. Let op de werkwoorden.

** Deze antwoorden kunnen verschillen, maar dit is een voorbeeld van een e-mail.

Hoi ________ *naam* ___________________,

Hoe gaat het? Helaas kan ik deze week niet komen naar de kookclub. Mijn zoontje is 
ziek. Volgende week kom ik wel. Zou je het recept van de lasagne door willen sturen? 
Dan kan ik het gerecht thuis maken. 

Dank je wel.

Groetjes,

______________________________________

�11



1.3 Vervoegingen van de scheidbare werkwoorden.

1. Uit welke twee woorden bestaat het scheidbare werkwoord?
aanmelden                                                        aan_________  - melden___________

1.  uit - slapen
2.  in - stappen
3. op - geven
4. op - maken
5. over - steken
6. in - schrijven
7. om - draaien
8. los - laten
 

2. Onderstreep de twee woorden van het scheidbare werkwoord
De vrouw biedt mij een kopje koffie aan.

1. De man steekt langzaam de straat over.
2. Breng jij de zwemspullen mee?
3. Elke dag neem ik mijn medicijnen in.
4. Elke ochtend zoekt hij zijn kleren uit.
5. Ik hang de was in de tuin op.
6. Kun jij dit bericht doorgeven?
7. Wij nodigen je voor het feest uit.
8. Haal jij mij dan op?

3. De twee woorden van het scheidbare werkwoord zijn onderstreept. Goed of 
fout?

1. goed
2. goed
3. fout
4. fout
5. goed   

4. Onderstreep het scheidbare werkwoord.                         
Wil je de televisie eens uitzetten?   

1. aantrekken
2. dichtdoen
3. schoonmaken
4. opeten
5. uitdoen, aantrekken
6. inleveren
7. doorgeven
8. opladen
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5. Het scheidbare werkwoord is onderstreept. Goed of fout?

1. fout
2. fout
3. goed
4. goed
5. goed

6. Vul het scheidbare werkwoord in.

1.
De baas ______ neemt _________ nieuw personeel _____ aan_______________.

2.
De oude man _____ steekt _____________ het gevaarlijke kruispunt ________ over 
___________.

3.
Alle mensen ________ komen __________ rond 9.00 uur _______ binnen 
___________.

4.
De cursist ________ brengt ______ nooit zijn lesboeken _______ mee ____________.

5. 
De huisgenoot _________ slaapt __________ altijd tot 11.00 uur ______ uit _________.

6.
Als ik op vakantie ga, _____ pak ________ ik twee dagen van tevoren mijn koffer ____ 
in _______.

7.
In de winter _______ trekken ________ we warme kleren _______ aan ____________.

8.
___Draai __________ je Ipad eens _________ om _________. 

9.
Kun jij dat gaatje in de muur _______ dichtmaken _________________?

10.
_______ Haal _________ jij me morgen om 20.00 uur ______ op _________?
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7. Vul het werkwoord en het scheidbare werkwoord in. Zet ook in de goede vorm.

1. Na het wassen zal ik alle was buiten ophangen. 

2. Tijdens de les moet Hanna met Riccarda samenwerken.

3. Kun jij me later opbellen?

4. Wil jij de ventilator uitzetten?

5. In Amsterdam moeten we overstappen naar Den Haag / In Amsterdam moeten we 
naar Den Haag overstappen.

6. Ik wil mijn trui uitdoen.

8. Maak een zin met het werkwoord.

** Deze antwoorden kunnen verschillen.

9. Maak zinnen met de werkwoorden

** Deze antwoorden kunnen verschillen 

10. Geef antwoord op de vragen.

** Deze antwoorden kunnen verschillen

1.4 Vervoegingen van wederkerende werkwoorden.
1. Zet een streep onder het wederkerend werkwoord en het wederkerend 
voornaamwoord.
Hij schaamt zich voor zijn actie.

1. Hij vergist zich in mijn naam.
2. Hanna voelt zich niet zo goed. Ze heeft hoofdpijn.
3. Thomas moet zich bemoeien met de redactie.
4. Maria verslaapt zich.
5. Wij gaan ons inschrijven voor de cursus.
6. Zij herinneren zich die vervelende situatie.
7. Wanneer ga jij je eens aankleden?
8. Hanna heeft zich aan de hele familie van Thomas voorgesteld.
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2. Is het goede wederkerend werkwoord en voornaamwoord onderstreept?

1. fout
2. goed
3. goed
4. fout
5. fout
6. goed
7. fout
8. goed

3. Is het wederkerende werkwoord en voornaamwoord goed gebruikt?

1. goed
2. fout
3. goed
4. goed
5. fout
6. goed
7. fout
8. fout

4. Welk woord past het best?

1. me

2. zich

3. zich

4. je

5. zich

6. je

5. Vul het goede wederkerende werkwoord in.

1. zich
2. zich
3. zich
4. me
5. zich
6. je
7. zich
8. ons
9. me
10.ons
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6. Geef antwoord op de vragen.
** de antwoorden kunnen verschillen. Dit zijn een aantal voorbeelden.

1. Voel jij je moe? 

Ja, ik voel me moe.
Nee, ik voel me niet moe.

2. Aan wie heb jij je als eerste voorgesteld?

Ik heb me aan ……….     voorgesteld

3. Wanneer heb je je voor de cursus ingeschreven?

Ik heb me …….      ingeschreven

4. Hoe heeft hij zich op het feest gedragen?

Hij heeft zich op het feest ……….. gedragen.

5. Waar bemoei je je mee?

Ik bemoei me met ………..

6. Hoe bereid je de les voor?

Ik heb de les ……….. voorbereid / ik bereid ………… de les voor.

7. Verspreek je je weleens?

Ik heb me ……… versproken / ik verspreek me …….

8. Waar erger je je aan?

Ik erger me aan …….. / ik heb me aan ……… geërgerd.
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7. Zet het wederkerende werkwoord en voornaamwoord in de goede vorm op de 
goede plek.

1. Je moet je elke dag wassen. 

2. We bemoeien ons niet daarmee.

3. Verslapen jullie je nu alweer?

4. We ergeren ons aan je gedrag. 

5. Ik wil me elke dag opmaken.

6. Herinner je je eerste dag in Nederland nog? 

7. Waneer ga je je voor de cursus aanmelden?

8. Je moet je voor je gedrag schamen! 

8. Zet het wederkerende werkwoord in de goede vorm op de goede plek.

1. Ik scheer me elke dag.

2. Ik meld me aan voor het vrijwilligerswerk.

3. We verbazen ons over het aantal fietsen in Nederland.

4. Hij neemt zich voor niet zo snel boos te worden.

5. Hoe vaak maak je je op?

6. Ik schrijf me in voor een cursus schilderen.

7. Ik verslik me in een stukje appel.

8. Passen jullie je eens aan!

9.Geef een reactie met het woord dat tussen haakjes staat.

1. Ik voel me…
2. Ik bereid me voor door….
3. Ik was me….
4. Ik erger me aan schreeuwende kinderen op straat.
5. Ik scheer me.
6. Ik maak me op.
7. Ik heb me verslapen.
8. Ik verheug me op…
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10. Geef een reactie.

1. Ik heb me …….. ingeschreven.
2. Ik voel me …..
3. Ik herinner me ….
4. Ik verheug me op….
5. Ik schaam me voor ….
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2. De tijden 
2.1 Voltooide tijd 

1. Zijn de zinnen goed in de voltooide tijd geschreven?

1. goed
2. fout
3. goed
4. goed
5. fout
6. goed                           
7. fout
8. fout
9. goed
10.goed 

2. Schrijf het hele werkwoord.

1. Wonen
2. spelen
3. praten
4. werken
5. maken
6. ruilen
7. zien
8. sturen
9. pinnen
10. dansen

3. Vul de goede vorm van het werkwoord in.

1. gewerkt
2. gezegd
3. gewoond
4. gesmaakt
5. gewandeld
6. geluisterd
7. verteld
8. getrouwd

4. Vul de goede vorm van het werkwoord in.

1. geweest
2. gehad
3. geweest
4. gesproken
5. gedronken
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6. gekocht
7. gegeten
8. gevonden

5. Vul de goede vorm van een werkwoord in. Let op: regelmatig en onregelmatig 
door elkaar.

1. gelogen
2. gepraat
3. gelezen
4.  verdwenen
5.  geholpen
6.  gebeld
7.  gedaan
8. geleerd

6. Vul de goede vorm van een werkwoord in. Bedenk zelf een passend werkwoord.
** Let op: dit zijn voorbeelden van antwoorden.

1. Hanna en Thomas  hebben op het feest gedanst.
2. Heb je de film gisteravond op televisie gezien?
3. Wij hebben naar de radio geluisterd.
4. Hanna en Thomas  hebben spaghetti gegeten.
5. Hanna heeft een kopje thee gedronken.
6. In het weekend hebben wij tot 10.00 uur uitgeslapen.
7. Voordat ik ga slapen heb ik mijn tanden gepoetst.
8. Zij heeft de hele dag gewerkt. Nu is ze moe.
9. Ik heb gisteravond gesport. Nu heb ik spierpijn.
10.Jullie hebben goed gestudeerd. Jullie zijn geslaagd voor het examen!

7. Vul de goede vorm van een werkwoord in.
** Let op: dit zijn voorbeelden van goede antwoorden.

1. Ik heb in 2017 eindexamen gedaan.
2. De man heeft vroeger veel problemen gehad.
3. Ik heb hem al jaren niet gezien. Ik had hem niet eens herkend!
4. Hoe heb je geslapen? Je snurkte!
5. Hanna  heeft de boodschappen gedaan.
6. Ze hebben alle ingrediënten voor spaghetti gehaald.
7. Je kunt wel raden wat ze heeft gezegd.
8. Imke heeft met een collega samengewerkt / gesproken. Ze moeten belangrijke notulen 

bespreken.

8. Geef antwoord op de vragen. Geef antwoord met goede Nederlandse zinnen.

** Deze antwoorden kunnen verschillen.
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9. Vul de goede vorm van het werkwoord in.
** Deze antwoorden kunnen verschillen.

2.2 De verleden tijd

1. Is de volgende zin in de juiste verleden tijd geschreven?

1. fout
2. goed
3. goed
4. fout
5. goed
6. goed
7. fout
8. goed
9. goed
10.  fout

2. Schrijf het hele werkwoord.

1. rennen
2. gooien
3. maken
4. bellen
5. regenen
6. vieren
7. sporten
8. koken

3. Vul de goede vorm van de verleden tijd van het werkwoord in. 

1. antwoordde
2. maakte
3.  lachte
3. maakten
4. opende
5.  werkte
6.  verzamelde
7. draaide
8. kookte

4. Vul de goede vorm van het werkwoord in. Let op: onregelmatig.

1. bood
2. bleef
3. brak
4. gaf
5. hielp
6. riep
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7. begon
8. vroeg

5. Vul de goede vorm van het werkwoord in. Let op: regelmatig en onregelmatig.

1. stond
2. stonk
3. kende / kenden
4. kwam
5. luisterden
6. lag
7. hadden
8. stuurde

6. Vul de goede vorm van het werkwoord in. Bedenk zelf een passend werkwoord.
** Let op: deze antwoorden kunnen verschillen.

1. werkte
2. moest
3. kocht
4. lachte
5. wist 
6. belden
7. bouwde
8. vroeg

7. Vul de persoonsvorm in de goede vorm en verleden tijd op de goede plek in.

1. Wat zei je?
2. Gisteravond keek ik naar Ajax.
3. Vorige week liep ik door het park.
4. Daar ging ik wandelen met de buurvrouw.
5. Het werd lekker weer.
6. Wie was aanwezig?
7. De docent hielp me met mijn huiswerk.
8. Ik belde je gisteravond na het eten.
9. Waar woonde je?
10.Hoe laat was je thuis?

7. Vul het werkwoord in de verleden tijd en op de goede plek in. Let op: regelmatig 
en onregelmatig.

1. Ze vond een zonnebril op de tafel.
2. Ze verhuisde / verhuisden naar de grote stad.
3. De man sprak Italiaans met de vrouw.
4. Ze dronken een biertje op het terras.
5. Daarna gingen ze naar huis.
6. Ik wachtte zeker vier uur op jou.
7. Hoe oud was hij?
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8. De leerlingen zaten klaar voor de les.

8. Maak zinnen met de volgende werkwoorden in de verleden tijd.

** Deze antwoorden kunnen verschillen. Dit is het werkwoord in de verleden tijd.

1. werkte / werkten
2. studeerde / studeerden
3. sprak / spraken
4. luisterde / luisterden
5. Kookte / kookten
6. speelde / speelden
7. at / aten
8. maakte schoon / maakten schoon 
9. winkelde / winkelden
10.Sliep / sliepen

2.3 De voltooide tijd met verschillende werkwoorden

1. Is het voltooid deelwoord in de volgende zinnen goed of fout geschreven?

1. goed
2. fout
3. fout
4. goed
5. goed
6. fout
7. goed
8. goed
9. goed
10. fout

2. Welke zin is goed geschreven?

1. A. Maria is de trein ingestapt.               2.   
                   

                                                         C. Hanna heeft het raam opengedaan.

3.                                                               4.
B. Hij heeft zich over de uitslag verbaasd.  B. Hij heeft gestudeerd.

5. A. De man heeft zich voor de cursus aangemeld.  6.   
  
                                                                      C. Ik heb je opgebeld.

7.                                                                8.        A. De les is begonnen.
            

C. De trein is vertrokken.               
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3. Zet de woorden in de goede volgorde.

1. Hanna heeft haar nieuwe jurk aangedaan.

2. Thomas heeft het raam dichtgedaan.

3. Sam heeft een spuitje gekregen.

4. Zij hebben in Engeland gewoond.

5. Wie heeft jou opgebeld?

6. Dat heeft hij niet verwacht.

7. Hanna heeft een portret van Sam geschilderd.

8. De ouders van Hanna hebben nog nooit Nederlands gesproken.

9.Wanneer ben jij voor het laatst uitgegaan?

10.Imke heeft met Thomas goed samengewerkt / Imke heeft met Thomas goed 
samengewerkt.

4. Vul het goede voltooid deelwoord in.

1. aangetrokken
2. aangezet
3. omhelst
4. uitgegeven
5. ingesteld
6. afgemaakt
7. uitgegaan
8. binnengekomen

5. Vul het goede voltooid deelwoord in.

1. verwacht
2. ontdekt
3. verrast 
4. vertrokken
5. verteld
6. verloren
7. onderzocht
8. geloofd

6. Maak zinnen met de volgende werkwoorden. Zet de zinnen in de voltooide tijd.

** Deze antwoorden kunnen verschillen. Dit is het werkwoord in de voltooide tijd.

1. verteld
2. aangetrokken
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3. uitgeslapen 
4. ontmoet
5. gesport
6. gegeven

3. Zinnen maken 
3.1 De hoofdzin 

 1. Goed of fout?

1. fout
2. goed
3. goed
4. fout
5. goed
6. fout
7. goed
8. fout
9. goed
10.goed

2. Welke zin is goed?

1.  A. Thomas wil een nieuw huis kopen, maar hij heeft geen geld.

2. A. Hij is te laat op zijn werk, want zijn fiets is kapot.

3. 
B. Het meisje lacht, want ze vond het grappig.

4. A. Het is warm dus ik ga een ijsje eten.
B. Het is warm, maar ik ga een ijsje eten.

5. A. Wil je om 19.00 uur komen of wil je om 20.00 uur komen?

6. 
B. Het huis is niet groot, maar het is wel heel gezellig.

3. Vul in: en, maar, want, dus, of

1. dus
2. maar / en
3. want
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4. want
5. of
6. en
7. dus
8. maar

4. Maak de zinnen af 

** Deze antwoorden verschillen.

5. Maak het eerste deel van de zin.

** Deze antwoorden verschillen.

6. Maak de zinnen compleet.

** Deze antwoorden verschillen.

7. Maak zinnen met de woorden.

** Deze antwoorden verschillen.

8. Geef antwoord in hele zin. Geef antwoord met het voegwoord dat tussen haakjes 
staat.

** Deze antwoorden verschillen.

9. Schrijf de WhatsApp. Gebruik de goede voegwoorden.

** Deze antwoorden verschillen. Dit is een voorbeeld van een antwoord dat goed is.

1. Hoi Bart,

Ik ben te laat want ik word net wakker. Ik zal er om 10.00 uur zijn. Sorry!

2. Hoi Anne,

Ik heb de hele dag al hoofdpijn. Ik voel me niet goed. Vind je het goed om het etentje te 
verplaatsen? Ik kan wel volgende week woensdag. Kan jij dan ook?

3. Hoi Andrew,

Ik ben 20 minuten later want ik heb een lekke band. Ik moet lopen. Ik zal er om half elf 
zeker zijn. Is dat een probleem?
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10. Vul een voegwoord voor de hoofdzin in.

Hoi Hanna,

Ik ben in Spanje ______ en _________ ik heb gehoord dat jij heel graag naar Valencia wil 
komen. Ik kan het je zeker aanraden ______ want _________ Valencia is een hele leuke 
stad. Het wordt in de zomer erg warm, _____ dus _________ het is beter om in de lente 
_____ of ________ in de herfst te komen. Heb je al een slaapplek? Wij huren een huisje 
via Airbnb _______ en ________ het is echt heel mooi. Ik zal je de locatie doorsturen. 

Het is leuk om fietsen te huren ________ en _______ lekker rond te fietsen. Het eten in 
Valencia is niet duur ____ maar __________ de kledingwinkels zijn wel prijzig. Ik zal je 
meer informatie geven als ik je weer zie _____ want _____________ dat is makkelijker.

Ik zal veel foto’s voor je maken ______ dus / want ___________ dan kun je Valencia al 
een beetje zien! Ik kan je de foto’s ook al doorsturen via whatsapp _______ of _________ 
ik kan ze doorsturen via de mail.

Laat het maar weten.

Tot snel!

Liefs

Amber

3.2  De bijzin

1. Vul in: omdat of want

1. omdat
2. want
3. want
4. omdat
5. omdat
6. want
7. omdat
8. want
9. want
10.omdat

2. Welke zin is goed?

1.      B

2.       B

3.       A

4.       A
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5.       A        

3. Is het goede voegwoord gebruikt?

1. Kan allebei
2. kan allebei
3. goed
4. fout
5. fout
6. goed
7. goed
8. goed
9. fout
10. fout

4. Vul in: als of omdat

1. omdat
2. als
3. omdat
4. omdat
5. omdat / als
6. als
7. omdat
8. omdat
9. omdat
10.als

5. Geef antwoord op de vragen met: omdat of als 

1. omdat …..
2. als ….
3. als ….
4. omdat ….
5. omdat ….
6. als …..
7. omdat …..
8. als …..
9. omdat …..
10.als …..

6. Maak de zinnen af. 

** Deze antwoorden kunnen verschillen.

7. Maak de zinnen af.

** Deze antwoorden kunnen verschillen.

8. Maak de zinnen af.

** Deze antwoorden kunnen verschillen.
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9. Maak zinnen met de woorden. 

** Deze antwoorden kunnen verschillen.

3.3 Hoofdzin & bijzin

1. Is de zin goed of fout?

1. goed
2. fout
3. goed
4. goed
5. fout
6. goed
7. goed
8. fout
9. goed 
10.goed 

2. Vul het juiste voegwoord in. Kies uit: en, want, maar, dus, of, omdat, als.

1. omdat
2. want
3. dus
4. en
5. of
6. dus
7. als
8. omdat
9. want
10.  en

3. Welke zin is goed?

1. A. Het kost teveel tijd als je het op deze manier doet.
 

2.   A. Ik heb zin om lekker te koken omdat ik niets te doen heb.

3. 
     B. Hanna heeft een flexwerkplek gehuurd omdat ze zich moet concentreren.

4. A. Ik mediteer elke ochtend of ik doe een uurtje yoga.
 

5.
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    B. Thomas leest nooit een tijdschrift omdat hij dat niet leuk vindt.

6.
    B. Zij kijken veel filmpjes op YouTube als ze daar tijd voor hebben.

4. Maak de zinnen af.
** Deze zinnen kunnen verschillen.

5. Maak de zinnen af.

** Deze zinnen kunnen verschillen.

3.4 Indirecte rede

1. Is de zin goed of fout?

1. goed
2. fout
3. goed
4. goed
5. goed
6. goed

2. Wat is goed?

1.   A. Gerard ziet dat er geen parkeerplek is.

2.    A. De meisjes denken dat ze een grap kunnen uithalen.
   
3.    A. Ik vind dat jouw mening erg fel is.

4. 
      B. Thomas vraagt zich af of hij eerder naar bed moet gaan.

5.   A. Hanna zegt dat ze het huiswerk niet gemaakt heeft.
  

3. Maak de zinnen af met de woorden die tussen haakjes staan.

1. Ik denk dat ik naar huis wil.
2. Hij vraagt of hij met hem mee wilt.
3. Hij vindt dat de les saai is.
4. Wij zeggen dat wij naar het museum gaan.
5. Zij zien dat de vogel in de boom zit.
6. Hanna hoopt dat ze slaagt voor het examen.
7. Hij wil dat niemand binnen rookt.
8. De man vraagt of zij de man het adres heeft gegeven.
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4. Maak de zinnen af
** Deze antwoorden kunnen verschillen.

5. Maak de zinnen af.
** Deze antwoorden kunnen verschillen.

6. Maak een zin met indirecte rede met de volgende werkwoorden.
** Deze antwoorden kunnen verschillen

1. Hij leest dat ….
2. Zij ziet dat 
3. De dokter zegt dat….
4. De docent leert dat …
5. Carlos hoort dat …
6. Irina denkt dat …

7. Maak de e-mail af
** Deze antwoorden kunnen verschillen

Hoi Thomas,

Hoe gaat het? Ik heb gehoord dat________________ je artikel geplaatst is 
______________________________________________. Wat goed! Ik kan niet wachten 
om het te lezen. Wist je dat ______________ ik ben ook ben aangenomen 
___________________________? Goed he! Nu zijn we collega’s. Ik vraag me af of 
____________________________ we veel moeten samenwerken 
_______________________________, maar we zullen zien. Ik hoop dat 
______________________________ ik je snel zie! 
_________________________________________.

Groeten,

Erik.

8. Schrijf een antwoord op deze mail. Gebruik minstens 4 keer een indirecte rede.
** Deze brief kan uiteenlopen.

3.5 Gebiedende wijs

1. Welk antwoord is het vriendelijkst?

1. Wil je de deur opendoen?                                     1. Eet je bord eens leeg.                                          

                                              
2. Maak maar je huiswerk.                                        2. Wil je een nieuwe broek kopen?

1. Ga maar met de trein.                                         
                                                                              2. Wil je even stil zijn? 
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2. Welk antwoord is goed?

                                                                             1. Doe er maar even water bij.
2. Geef dat papier maar eens.                                

1. Kom eens even hier.                                              1. Maak de opdracht maar even.                                           

                   
2. Reserveer het tafeltje maar even.                          2. Loop eens even door.

3. Zet de zin in gebiedende wijs

1. - Kom met me mee.

2. - Schiet eens op.

3. - Braad het vlees.

4. - Kom mee naar het zwembad.

5. - Zet die op de afspeellijst.

6. - Kook het water.

4. Voeg nu bij de volgende zinnen het woordje maar, eens of even toe. Schrijf de zin 
op.

 1. 
     - Kom eens met me mee.
     - Kom maar met me mee.
     - Kom even met me mee.

 2. 
    - Schiet eens op.
    - Schiet maar op.
    - Schiet even op.

3.
    - Braad eens het vlees.
    - Braad maar het vlees.
    - Braad even het vlees. 
4.
    - Kom eens mee naar het zwembad.
    - Kom maar mee naar het zwembad. 
    - Kom even mee naar het zwembad.
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5.
    - Zet die eens op de afspeellijst.
    - Zet die maar op de afspeellijst.
    - Zet die even op de afspeellijst.

6. 
    - Kook eens het water.
    - Kook maar het water.
    - Kook even het water.

5. Zet de volgende zinnen in de gebiedende wijs. Gebruik drie manieren.

1. - Nodig je tante uit.
     - Nodig maar je tante uit.
     - Nodig eens je tante uit.
     - Nodig even je tante uit.

2. - Kook eten.
    - Kook maar het eten.
    - Kook eens het eten.
    - Kook even het eten.

3. - Ruim de rommel op.
    - Ruim maar de rommel op.
    - Ruim eens de rommel op.
    - Ruim even de rommel op.

4. - Zet de muziek zachter.
    - Zet de muziek maar zachter.
    - Zet de muziek eens zachter.
    - Zet de muziek even zachter.

5. - Zet je telefoon uit.
    - Zet je telefoon maar uit.
    - Zet je telefoon eens uit.
    - Zet je telefoon even uit.

3.6 Het gebruik van om…. te in een zin

1. Is de zin goed of fout?

1. goed
2. fout
3. fout
4. goed
5. fout
6. fout
7. fout
8. goed
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2. Maak de zinnen af met de woorden die tussen haakjes staan.

1. Wij gaan naar de apotheek om de medicijnen te halen.

2. Wij gaan naar de bioscoop om een nieuwe Woody Allen film te kijken.

3. Hanna gaat naar de supermarkt om avondeten te halen.

4. Thomas fietst naar zijn werk om fit te worden.

5. Riccarda volgt lessen om Nederlands te leren.

6. Hanna wil naar Spanje om vakantie te vieren.

7. Ingelot zoekt een pen om huiswerk te maken.

8. Het concert is duur om het goede doel te steunen.

3. Maak de zinnen af
** Deze antwoorden kunnen verschillen.

4. Maak de zinnen af
** Deze antwoorden kunnen verschillen. 

5. Geef antwoord op de vragen. Maak zinnen met om…te.
** Deze antwoorden kunnen verschillen.

1. Waarom ga je naar de les?
Om Nederlands te leren.

2. Waarom ga je naar de groenteboer?
Om groente te halen.

3. Waarom stuur je jouw ouders een kaart?
Om me te feliciteren.

4. Wat vind je moeilijk?
Om Nederlands te praten.

5. Waarom ga je regelmatig hardlopen?
Om fit te blijven.

6. Waarom drink je koffie in de ochtend?
Om wakker te worden.

7. Wat vind je makkelijk?
Om de woorden te leren.

8. Wat vind je leuk?
Om naar het zwembad te gaan.
�34



4. De lidwoorden 
4.1 Wanneer de, het of een?

1. Is het goede lidwoord gebruikt?

1. fout
2. goed
3. goed
4. fout
5. goed
6. fout
7. goed
8. fout
9. fout
10.  fout

2. Wat is goed?

1. A. de honden                                          2.   A. de appel
                                        

3.                                                                   4. A. de biertjes
     B. het huis                                              

5.  A. de baby                                                6. A. de regen
                                           

7.  A. de auto                                                 8. A. de zon
                                             
3. Vul het juiste lidwoord in.

1. de                                            6. de
2. de                                            7. het
3. de                                            8. de
4. het                                           9. de
5. het                                          10. het

4. Vul in: de, het, een of -

1. ______ De ______ pen ligt op ________ de _____ grond. Kun je me ____ een 
_______ andere pen geven?

2. _____ De ______ bus komt regelmatig te laat. Daarom pak ik altijd ____ de _______ 
fiets.
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3. Heb jij al ____ - _________ pepernoten gekocht? Er liggen nog ____ een ______ paar 
pepernoten in de kast.

4. Wat vind jij van ______ het ________ nieuwe kantoor? Ik vond ______ het _______ 
oude kantoor mooier. 

5. ______ De ________ man die voor jou gebeld heeft, komt morgen langs. Zorg jij dat je 
______ - _______ thuis bent?

6. Hoe ging _____ het _______ eerste gesprek? Ben je door naar ____ het ________ 
tweede gesprek? 

7. _____ De ______ vrouwen lijken veel op elkaar. Ze hebben allemaal ___ - _______ 
blonde haren en ze dragen __ een _________ rode jas.

8. Heb jij _____ de __________ nieuwe film al gezien? Wat vond je van ____ de _____ 
acteur die ___ de ________ hoofdrol speelt?

5. Herschrijf de zin. Verbeter de foute lidwoorden.

1. De kat ligt in onze stoel te slapen. Door de vogel wordt hij wakker. 

2. Wat is het mooiste boek dat jij gelezen hebt? Ik vind het boek Toen ik je zag van Isa 
Hoes erg mooi. Het gaat over de acteur die overleden is.

3. De vriend van mijn vriendin gaat verhuizen naar Singapore. Ik vind het land erg mooi, 
maar ik zou daar niet willen wonen. Hij gaat morgen al naar het vliegveld.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Ik drink de thee altijd uit een mok. Mijn vriend drinkt de koffie altijd uit een glas.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Is dat de documentaire die we gisteren hebben gekeken? Het verhaal was erg 
indrukwekkend. Welke - documentaires heb jij allemaal gezien?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.2 deze, dit, die en dat

1. Goed of fout? 

1. goed
2. goed
3. fout
4. goed
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5. fout
6. fout
7. goed
8. goed
9. fout
10.goed 

2. Onderstreep de fouten (deze, dit, die of dat). Er hoeft geen fout in de zin te staan.

1. - 
2. Dit bussen komen wel op tijd, maar deze treinen niet.
3.  - 
4. Deze boeken heb ik nog niet gelezen maar dat boeken wel.
5. Die spelers rennen de hele tijd achter dit ballen aan.
6. Dat meisjes langs de kant schreeuwen en juichen.
7. Dit vaders drinken binnen biertjes.
8.  - 

3. Vul het juiste woord in (deze, dit, die of dat).

1. _____ Dit __________ huiswerk is veel moeilijker dan _____ dat __________ 
huiswerk van vorige week.

2. ______Deze ________ kat die hier ligt te slapen, ligt in de mand van ___ die 
___________ hond die daarachter ligt te slapen.

3. ________Die _________ bloemen die daar in de vaas staan heb ik gekregen van mijn 
man. 

4. Zie je ______ die __________ file daar? Daar moeten we helaas ook heen.
5. Ik vind ____dit _______ huis waar we nu in wonen heel mooi. ______Dat __________ 

huis daar aan de overkant is ook erg mooi, maar _____ dat _________ huis 
daarachter vind ik erg lelijk.

6. Ik wil graag _______ dit ________ gerecht met ________ deze _______ saus hier 
bestellen.  

4. Herschrijf de zinnen en verbeter de fouten (deze, dit, die en dat).

1. Dit is mijn nieuwe telefoon. Mooi toch? Waar heb jij die telefoon daar gekocht? Die is 
ook mooi.

2. Die film heb ik een tijdje terug al gezien. Hij is heel mooi, maar deze film is nog mooier. 
Deze moet je echt kijken. Hier, alsjeblieft, neem de dvd maar mee naar huis.

3. Dit huiswerk heb ik al gemaakt, maar dat huiswerk moet ik nog maken. Heb jij dat 
huiswerk daar al gemaakt? 

4. Heb je deze blog al gelezen? Hij staat op deze website. Kijk, hier staan echt mooie 
verhalen op.

5. Waar heb je die recepten vandaan? Ik kan ze echt nergens vinden. Ik heb wel deze 
gevonden. Hier, zie je het? Is dit waar jouw recepten ook vandaan komen?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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5. Geef antwoord op de vragen. Gebruik deze, dit, die of dat
** Deze antwoorden kunnen verschillen.

5.Het meervoud 

5.1 het meervoud

1. Is het meervoud goed of fout geschreven?

1. fout
2. fout
3. goed
4. goed
5. goed
6. fout
7. goed
8. goed
9. goed
10. fout

2. Welk meervoud is goed?

1. A. De pennen                                             2. 
                                                                             B. de broeken

3. A. de broers                                                4. A. de zussen
                                             

5.                                                                     6. A. de appels
    B. De bananen                                             

7. A. de huizen                                                 8. A. de flessen
                                          
3. Welke zin is goed?
 
1. A. De zusjes lijken op elkaar.                      2. A. De lammetjes rennen snel
                       

3.                                                                       4. A. De moeders wachten op de kinderen.
    B. De flessen zijn leeg.                                  

5. A. De foto’s zijn mooi.                                   6.
                                                                              B. Kun jij die bezems pakken?
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4. Wat het is meervoud?

1. de paraplu's
2. de lampen
3. de vissen
4. de jongens
5.  de mannen
6.  de borden
7.  de broden
8.  de gebakjes
9.  de koeken
10. de bonnen 

5. Wat is het meervoud?

1. de baby’s
2. de boeken
3. de vrouwen
4. de vrienden
5. de pillen
6. de kinderen
7. de treinen
8. de banken
9. de bomen
10.de minuten

5. Onderstreep alle zelfstandige naamwoorden die in het meervoud staat.

1. De jongetjes speelden totdat hun moeders ze kwamen halen.
2. De taxi’s zijn erg duur geworden.
3. Van wie zijn die schoentjes? Zijn ze van mijn nichtjes?
4. De boeken die ik moest kopen voor mij studie waren erg duur.
5. Hoeveel tassen wil je hebben?
6. Kom je mee een paar biertjes drinken?
7. Welke spelers vind jij het best?
8. Wat voor klusjes heb je allemaal al gedaan?
9. Heb jij nog muntjes? Ik heb alleen maar briefjes.
10.Van wie zijn die kinderfietsjes?

6. Maak zinnen met de woorden

** Deze antwoorden kunnen verschillen.

7. Zet alles wat je in het meervoud kan zetten in het meervoud.

1. Jullie mogen de opdracht nu maken.

2. De stoelen van de docenten zijn kapot.

3. De bloemen staan in de vazen.

�39



4. De auto’s staan voor de huizen.

5. De fietsers fietsen langs de kanalen.

6. De treinen hebben vertraging.
7. De zonen gaan werken in de bedrijven van hun vaders.

8. Wij moeten nieuwe T-shirts kopen.

9. De honen blaffen tegen de eenden.

10. De stages duren jaren.

8. Geef antwoord op de vragen
** Deze antwoorden kunnen verschillen.
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6. De bezittelijke 
voornaamwoorden & 

persoonlijke    
voornaamwoorden  

6.1 Verwijzen naar mensen en dingen

1. Is de zin goed of fout?

1. fout
2. goed
3. fout
4. goed
5. fout
6. goed
7. fout
8. goed
9. goed
10. fout

2. Welk woord past? Kies uit.

1. me
2. haar
3. hem
4. we
5. haar
6. ze
7. hij
8. ik

3. Zet een streep onder het goede woord.

1. ons
2. hij
3. hem
4. jij
5. zij
6. hem
7. ze
8. haar
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4. Kies het juiste woord voor de onderstreepte woorden.

1. Ze
2. het
3. het
4. mij
5. hem
6. het, het
7. hem
8. het
9. haar
10.hij

5. Vul het juiste voornaamwoord in.

1. hem
2. hem / hen
3. ze
4. ze
5. jou / jullie
6. jou, hem
7. ze
8. ze
9. me / mij
10.mijn

6. Maak twee zinnen met de volgende woorden. Verwijs in de zin naar personen of 
dingen.
** Deze antwoorden kunnen verschillen. 

1. Hanna drinkt een kopje koffie. Ze vindt het lekker.
2.Hij koopt een nieuwe laptop. Hij is zwart.
3. Wij vinden sushi erg lekker. Het is lekker zacht.
4. Thomas heeft veel collega’s. Hij vindt ze aardig.
5. De gasten komen met hun eigen auto’s. Ze staan in de file.

7. Geef antwoord op de vragen.

** Deze antwoorden verschillen.
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7.Het bijvoeglijk naamwoord 
7.1 Het bijvoeglijk naamwoord

1. Is het bijvoeglijk naamwoord goed of fout geschreven?

1. goed
2. fout
3. fout
4. goed
5. goed
6. fout
7. goed
8. goed
9. goed
10. fout

2. Wat is juist?

1. De zieke man.                                                            1. De mooie vrouw.                                                            

                                                                                    1. De rode auto.
2. Een lekker ijsje.                                                       

1. Het witte kleedje.                                                        1. De nieuwe telefoon.                                                        

1. De gevaarlijke straat.                                                                                                   
                                                                                     2. De houten tafel.

3. Vul de goede vorm van het bijvoeglijk naamwoord in.

1. bange
2. zwarte
3. kapot
4. wollen
5. rode
6. interessant
7. gouden
8. houten

4. Vul de goede vorm van het bijvoeglijk naamwoord in.

1. rode
2. groene
3. wit
4. zwart
5. donkere
6. bruine
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7. moeilijke
8. uitgebreide

5. Vul het een passend bijvoeglijk naamwoord in. Je mag het zelf bedenken.
** Deze antwoorden kunnen verschillen.

1. Het vlees bij de slager is _______ duur ____________. Ik ga liever naar de 
supermarkt.

2. Venetië is een _____  mooie ____________ stad.
3. Thomas schrijf een ______ lang _______________ artikel.
4. Hanna draagt een _________ rode / wollen _____________ trui.
5. De _________ vrolijke / enthousiaste  ____________ vrienden gaan elke week samen 

uit.
6. Dit is een _____ mooi _______________ feest.
7. Mijn schoenen zijn ________ kapot ________________.
8. Deze ________ zilveren _____________ ketting heb ik van mijn man gekregen.
9. Die ________ dunne _______________ deken kunnen we gebruiken om te 

picknicken.
10.Dit is een  _______ goed ________________ verhaal voor in de krant.

6. Maak zinnen met de woorden.
** Deze antwoorden kunnen verschillen.

7. Geef antwoord op de vragen.
** Deze antwoorden kunnen verschillen.

8. Schrijf het goede bijvoeglijk naamwoord. Schrijf daarna het tegenovergestelde.

1. Italiaans eten vind ik echt ________ lekker ______________ (lekker), maar Engels 
eten vind ik ________ vies _________________.

2. Dit huiswerk vind ik _______ moeilijk ________________ (moeilijk), maar het vorige 
huiswerk was echt ________ makkelijk ______________.

3. Gisteren was het een _______ zonnige _______________ (zonnig) dag, maar 
vandaag is het een _____ bewolkte _________________ dag.

4. Dat was een ___________ leuke _____________ (leuk) film, maar die film van vorige 
week vond ik echt _________ saai ________________.

5. Hanna geef haar klasgenoot _______ positieve ________________ (positief) 
feedback, maar haar klasgenoot geeft haar _____ negatieve _________________ 
feedback. 

6. De zanger kan _________ goed ____________ zingen, maar ik vind de drummer echt 
________ slecht _____________.

7. Hanna vind dat een _______ goed _____________ (goed) idee, maar ze vindt het een 
__________ slechte ___________ uitwerking.

8. Die wandeling was _______ zwaar _____________ (zwaar), maar de wandeling van 
vorige week was _____ makkelijk ___________________.

9. Dat is een _________ grote __________________ (groot) kamer, maar haar zusje 
heeft een ________ kleine ______________ kamer.

10.Dat restaurant is belachelijk _______ duur _______________ (duur), maar het 
restaurant om de hoek is nogal _____ goedkoop ___________________.
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8. De trappen van vergelijking 
8.1 De trappen van vergelijking

1. Goed of fout?

1. fout
2. goed
3. fout
4. goed
5. fout
6. goed
7. fout
8. goed
9. goed
10.goed

2. Welke zin is goed?

1. Ik ga liever naar Den Haag dan naar Amsterdam    
                                                                                  2. Patat is lekkerder.

1. Dat cadeautje is duurder dan dit cadeautje.         1. Kan de muziek harder
     

1. Ik ga een betere koptelefoon kopen.                    1. Hij eet het snelst.

1. Ik wil meer luisteroefeningen maken.                   1. Ik eet het minst.   

3. Vul de goede vorm van de vergelijking in

1. meeste
2. duurst
3. leuk
4. best
5. populairder
6. liever

�45



4. Vul zelf de goede vorm in.

1. leuker
2. liever
3. meer
4. langer
5. koudste
6. warmst
7. gezelliger
8. drukker

5. Vul de goede vorm in.

1. goedkoopst
2. hardst
3. vaker
4. minst
5. beter
6. gezondst            
7. groter
8. liefst

6. Vul het juiste woord in. Bedenk het woord zelf.
** Deze antwoorden kunnen verschillen.

1. Hanna eet het ________ liefst ______________ pizza, maar Thomas eet _______ 
liever _____________ Aziatisch.

2. Riccarda luistert _______ liever ______________ naar rock dan naar popmuziek. 
Hanna luistert _______ vaker _________________ naar jazz.

3. De ouders van Hanna reizen ________ vaak _______________ met het vliegtuig. 
Hanna reist _____ liever ______________ met de trein. Zeker 3 keer per jaar.

4. Hanna spreekt _____ beter ____________________ Engels dan Nederlands. 
5. Thomas schrijft het ___________ liefst ______________ artikelen over politiek. 

7. Kies het woord dat het best bij je past. Leg ook uit waarom.
** Deze antwoorden kunnen verschillen.

8. Geef antwoord op de vragen.

** Deze antwoorden kunnen verschillen.
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9. Het gebruik van er 
9.1 Plaats

1. Goed of fout?

1. goed
2. fout
3. fout
4. goed
5. goed
6. fout
7. goed
8. fout

2. Wat is goed?
 
1. A. De ouders van Hanna zijn er weleens geweest.

2. 
    B. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Hongarije.

3. A. Thomas is in Tilburg geboren.

4. A. Hij komt uit Heerlen. Ben jij er weleens geweest?

5. 
    B. Hij komt nooit in deze kroeg. Ik heb hem er nog nooit gezien.

6. A. Ik wil naar het concert van Lady Gaga. Ben jij er weleens geweest?

3. Kies het juiste woord uit. Soms zijn meerdere opties mogelijk.

1. daar / er
2. daar / hier / er 
3. er / hier / daar
4. daar / er
5. daar / er
6. er / daar

4. Vul er in op de juiste plek.

1. Italië is mijn favoriete vakantieland omdat er een goede sfeer hangt.
2. Gisteren zijn we naar het Centraal Museum geweest. Ik heb er nieuwe dingen over 

Utrecht geleerd.
3. Zullen we naar een warm land op vakantie gaan? Ik heb er behoefte aan.
4. Heb jij ook les in het nieuwe gebouw? Het is er in ieder geval lekker warm.
5. In Italië zijn de wijnen erg lekker. Heb je er weleens een wijn gehad?
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6. Zie je dat huis? Daar woont Imke / Imke woont er. Mooi toch?

5. Maak de zinnen af.
** Deze zinnen kunnen verschillen.

9.2 hoeveelheid 

1. Goed of fout?

1. fout
2. fout
3. goed
4. goed
5. goed
6. fout
7. goed
8. fout

2. Wat is goed?
 
1.
     B. Hoeveel heb je er gelezen?

2.
    B.  Hoeveel heb je er?

3.
    B. Ik heb er al vier vol geschreven.

4.
    B. Sinds gisteren zijn er vier nieuwe cursisten.

5. A. Mag ik nog een koekje?

6. A. Hoeveel treinen heb je gemist?

3. Vul er in op de juiste plek.

1. Wil je een kopje thee? Of heb je er al een?
2. Moet ik nieuwe kopjes halen of hebben we er genoeg?
3. Heb je nog een T-shirt? Ja, ik heb er nog een die je wel kan lenen.
4. Hoeveel films heb je al gekeken? Ik heb er al tien gezien.
5. Hoeveel wil je er hebben?
6. Heb je een pen voor me? Ja ik heb er nog een.
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4. Maak de zinnen af. Gebruik er.
** Deze antwoorden kunnen verschillen.

1. Ik heb vijf nieuwe broeken gekocht. Hoeveel heb jij er?
2. Hanna heeft tien nieuwe woorden geleerd. Hoeveel heb jij er geleerd?
3. Thomas heeft geen hobby. Heb jij er een?
4. Ik ken alle buurtbewoners al. Ken jij er een paar?
5. Zullen we nieuwe schoenen kopen? Ik heb er nog geen.
6. Kijk deze foto. Hoeveel heb jij er gezien?

5. Geef antwoord op de vragen. Geef antwoord met er
** Deze antwoorden kunnen verschillen.
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10. Het schoolsysteem 
10.1 Het schoolsysteem

1. Goed of fout?

1. goed
2. fout
3. fout
4. goed
5. fout / goed (met een pre-master / schakeljaar)
6. fout
7. goed
8. goed

2. Wat is goed?
 
1.
     B. Om naar het mbo te mogen heb je geen bachelor nodig.

2.
    B. Het is per niveau verschillend hoeveel jaar de middelbare school duurt. 

3.    B. De universiteit duurt gemiddeld 4 of 5 jaar.

4. A. Als je vier jaar bent, kun je naar de basisschool.

5. A. Als je mavo af hebt kunt je naar havo.

6.
    B. Met het mbo kun je geen manager worden.

3. Geef antwoord op de vragen.

1. acht jaar.
2. Dat verschilt per niveau.
3. Er zijn vier verschillende niveaus.
4. Het mbo duurt gemiddeld vier jaar.
5. Als je mbo afhebt kun je: bakker worden, werken in de kinderopvang of kapster worden 

(dit zijn voorbeelden).
6. Als je hbo afhebt kun je: politieagent worden, docent worden of manager worden (dit 

zijn voorbeelden).
7. Als je de universiteit afhebt kun je: tandarts worden, dokter worden of wetenschappelijk 

onderzoeker worden (dit zijn voorbeelden).
8. Studeren in Nederland is niet gratis.
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