
Antwoorden Signaalverbandvragenvuur 
 

Verder:     opsommend verband, volgorde.  

Bovendien:    opsommend verband 

Redengevend verband / argument: daarom, omdat, want, derhalve, immers, dat blijkt uit, aangezien, namelijk, 

om die reden, op grond van, vanwege,  

Kortom:    concluderend verband 

Tegenstellend verband:  maar, echter, toch, daarentegen, daar staat tegenover, desondanks, ondanks, 

hoewel, niettemin, aan de ene kant (enerzijds)… aan de andere kant 

(anderzijds), integendeel, ofschoon, behalve als, weliswaar… maar,  

Vergeleken met:  vergelijkend verband 

Mits:  voorwaardelijk verband 

Opsommend verband / volgorde: ten eerste-ten tweede- ten slotte, om te beginnen, daarna, vervolgens, ook, 

en, tevens, daarnaast, verder, zowel….als, naast … ook, evenals, er is nog 

een reden waarom, een ander argument, niet alleen … maar ook,  

Daardoor:  oorzaak – gevolg verband 

Oorzaak – gevolg verband:  doordat, daardoor, als gevolg van, het gevolg is, het komt door, waardoor, 

zodat,  

Zodra:     chronologisch verband 

Zowel… als:    opsommend verband 

Daarentegen:    tegenstellend verband 

Daarvoor:    doel- middel verband 

Voorwaardelijk verband:  als, indien, wanneer (niet van tijd), in het geval dat. tenzij, mits 

Vanwege:    redengevend verband 

Intussen:    chronologisch verband (tijd) 

Echter:     tegenstellend verband 

Chronologisch verband:  voordat, nadat, eerst, vervolgens, daarna, toen, intussen, tenslotte, 

uiteindelijk, vroeger, nu , later, tegelijkertijd, wanneer (niet-voorwaardelijk), 

aanvankelijk, ten tijde van,  

Opdat, zodat, daardoor, waarvoor, met de bedoeling dat:  doel – middel verband  

Indien:  voorwaardelijk verband 

Tenzij:  voorwaardelijkverband 

Ondanks:  tegenstellend verband   

Concluderend verband:  dus, concluderend, ik kom tot de slotsom dat…., kortom, al met al, hieruit 

volgt, vandaar dat, uit dit alles blijkt,  

Toch:  tegenstellend verband 

Vanwege:  redengevend verband 

Doel – middel verband:  met de bedoeling dat, opdat, zodat, daarvoor, waarvoor, door middel van, 

ermee, daarmee,  is erop gericht, daartoe,  

Aan de ene kant;  tegenstellend verband (enerzijds) 

Daarom, omdat,  derhalve, aangezien, namelijk: redengeven verband 

Voordat:  chronologisch verband 

Uiteindelijk:  chronologisch verband 

Net als:  vergelijkend verband 

Vergelijkend verband:  zoals, net (zo), als (niet-voorwaardelijk), evenals, groter/kleiner/beter 

(enzovoorts) dan, evenals, evenzeer, hetzelfde als, overeenkomstig, lijkt op, 

is vergelijkbaar met,  

Onder andere:  toelichtend verband (voorbeeld) 

Tijdens:  chronologisch verband 

Kortom: concluderend verband, samenvattend verband 

Daarom:  redengevend verband (argument) 

Dus, hieruit volgt, kortom:  concluderend verband 

Doordat, daardoor, als gevolg van , waardoor, zodat…: oorzaak – gevolg verband 



Hoewel:  tegenstellend verband 

Wanneer:  chronologisch verband of voorwaardelijk verband (zien in de context) 

Aan de ene kant (enerzijds): tegenstellend verband 


