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Goed scoren 
 
Wanneer je taalbewust je antwoorden geeft, gaan je scores omhoog. Pas de regel en taalafspraken 
dan ook toe in al je werkstukken en opdrachten, niet alleen bij het vak Nederlands. Zeker te weten dat 
jouw taalvaardigheid dan met sprongen vooruit gaat. Dat loont, want je haalt je cijfers er met een half 
tot een heel punt mee op.  Iedereen vindt het prettig als je met zorg spreekt en schrijft. 
 
Naast dit bewaar- en opzoekboekje Spelling is er een bewaar- en opzoekboekje Grammatica 
Werkwoordspelling.  

 
 

Zelfstandig naamwoord 
 

Woorden zijn er in soorten en maten met allemaal hun eigen regels en toepassing.  Al vroeg leer je 

allerlei zelfstandig naamwoorden. Dat zijn namen van mensen, dieren, dingen. Maar bijvoorbeeld ook 

eigennamen en plaatsnamen zijn zelfstandig naamwoorden!!!  Jouw naam is dus ook een zelfstandig 

naamwoord.  

Een zelfstandig naamwoord is een woord waarvoor je de lidwoorden de / het / een kunt zetten. Het 
zijn namen van mensen, dieren, planten, plaatsen, dingen en abstracte zaken. Ook eigennamen zijn 
zelfstandig naamwoorden! 
 
Een lidwoord staat altijd vóór een zelfstandig naamwoord of voor een woord of woordgroep dat als 
zelfstandig begrip voorkomt. Tussen een lidwoord en een zelfstandig naamwoord kan een bijvoeglijk 
naamwoord staan. Dat bijvoeglijk naamwoord geeft dan een eigenschap weer van dat zelfstandig 
naamwoord.  
 

Hij is niet meer de handige Harry die ik leerde kennen.  
(Harry is een eigennaam én een zelfstandig naamwoord, handige is het bijvoeglijke naamwoord bij het zelfstandig naamwoord) 

Ganzen vliegen in de winter naar een warm land. 

De appel valt niet ver van de boom.  

(De lidwoorden staan direct voor het zelfstandig naamwoord) 

De baby lag op de gelakte commode.  
(gelakte is het bijvoeglijke naamwoord bij het zelfstandig naamwoord commode) 

Het oude Boxtel van mijn grootouders is voorgoed verdwenen.  
(oude is het bijvoeglijke naamwoord bij het zelfstandig naamwoord Boxtel) 

  
Andere kenmerken van een zelfstandig naamwoord: 
 

1. Van veel zelfstandig naamwoorden kun je een verkleinwoord maken 
2. Een zelfstandig naamwoord kan zelfstandig een zinsdeel vormen. 
3. Een zelfstandig naamwoord vormt de kern van een woordgroep. 
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4. Van de meeste zelfstandig naamwoorden kun je enkelvoud en meervoud maken.  
 

1. Heb je een grote zaag of een zaagje nodig? 

2. Boeren I hebben land om zich heen nodig.  

3. De duurzame inrichting van het pas opgeleverde terrein I spreekt steeds 

meer mensen aan. 

4. Houd je één kip of heb je meer kippen op stok? 

Kwestie 

Grootte of grote? 
Bij een zelfstandig naamwoord kun je het lidwoord ‘de’ ervoor zetten. Door achter het bijvoeglijk 

naamwoord –te te zetten, krijg je het zelfstandig naamwoord. Groot-te, diep-te, hoog-te, lang /lengte 
(klinkerverandering). 

De timmerman meet de grootte van de kast 

De nieuwe huiseigenaren waren verbaasd over de grootte van de tuin. 

Als je door één oog kijkt, zie je geen diepte meer.  
 

Het woord ‘grote’ is een vervoegde vorm van het bijvoeglijk naamwoord ‘groot’. Grote is dus een 
bijvoeglijk naamwoord en bijvoeglijk naamwoorden schrijf je zo kort 
mogelijk. (Meer hierover lees je in het Bewaar- en opzoekboekje 
Grammatica werkwoordspelling) 

 
Sommige zelfstandig naamwoorden klinken hetzelfde, maar betekenen 
iets heel anders. Evert Kwok maakt er in zijn strips dankbaar gebruik 
van!   

 

Zelfstandig naamwoord en lidwoord horen bij elkaar 

In Nederland heeft het zelfstandig naamwoord een lidwoord bij zich. 
Schrijf die dan ook voor een  zelfstandig naamwoord en verval niet in telegramstijl of in de schrijfstijl van 
de social media.   
 

In Nederland zijn er drie lidwoorden: de, het en een. We verdelen die in twee groepen: 
1. Bepaalde lidwoorden: de, het 

    

De computer is stuk.  
(hiermee bedoel je een bepaalde computer, die ene computer; daarom noem je het een bepaald lidwoord). 

Het boek is erg goed.  
(daarmee bedoel je een specifiek boek, een bepaald boek). 

De storm kwam zomaar opzetten uit het niets.  
(‘het’ staat voor een zelfstandig begrip) 

 
2. Onbepaalde lidwoord: een 

  

Een tractor is op een boerderij onmisbaar.  
(dat kan ieder merk tractor zijn en de uitspraak geldt voor elk agrarisch bedrijf, in het algemeen; daarom noem je het een 
onbepaald lidwoord) 

 

Zelfstandig naamwoorden, hoofdletter of kleine letter? 
Persoonsnamen: hoe zit het ook alweer. Met hoofdletter of met kleine letter?   

Hoe zit het met persoonsnamen: wat schrijf je met een hoofdletter en wat met een kleine letter?  
Dit is een belangrijk onderdeel bij zakelijk schrijven en maakt onderdeel uit van de briefconventies. 
Daarover ook meer bij de module Schrijven. Leg die verbanden!  
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Hoofdregel: hoofdletter 
1. Persoonsnamen (voornamen en familienamen en initialen)!   

 Staat de volledige voornaam of het initiaal / de initialen vóór het tussenvoegsel, dan schrijf 
je het tussenvoegsel met een kleine letter. Dat geldt ook voor het tweede tussenvoegsel. 

Mieke van Os, Enzo Knol, Maria dos Santos, Harry van den Berg 

P. de Haan , K.A.N. den Hartog, Peter R. de Vries, Annie M.G. Schmidt 

Alie B. , mevrouw De Jong – van Elst (er gaat al een familienaam aan vooraf) 

 
 Staat er geen voornaam of initiaal bij én heb je wel een tussenvoegsel in de achternaam 

(van / van der / de), dan neemt die de hoofdletter over.  

mevrouw Van Os, heer De Haan, meneer Van de Wiel en mevrouw Van 

de Wiel-Peeters, mevrouw Dos Santos 
 

2. Als de eigennaam voorop staat in een product of merk of aandoening 
Bijvoorbeeld 

o een Philipslamp, de ziekte van Alzheimer, de Van Goghtentoonstelling, ik hield 

vroeger van Fristi en nu van Coca Cola,    

o de Erasmusbrug, de Volkskrant, ik kijk naar Studio Sport, ik lees De twaalf 

rovers van Paul Biegel,  

 

3. De namen van heiligen of heilige begrippen. Ook combinaties met Sint krijgen een 
hoofdletter. 

Bijvoorbeeld 

Allah, God, Bijbel en Koran. Sint-Annaziekenhuis, St.-Anthoniskerk 
 

4. Specifieke feestdagen 
Bijvoorbeeld  

Kerstmis, Hemelvaartsdag, Vaderdag, Bevrijdingsdag, Suikerfeest, 

Nieuwjaar,  
 

5. Specifieke instanties of commissies 
Bijvoorbeeld 

Internationaal Gerechtshof, Tweede Kamer, Europarlement en  

kabinet-Rutte 
 

6. Landsnamen of de aanduiding voor talen 
Bijvoorbeeld  

Engels, Duits,  
 

7. Aardrijkskundige zelfstandig naamwoorden en afgeleiden van  aardrijkskundige namen 
Dus namen van landen, streken, bergketens, plaatsen, woestijnen, rivieren, hemellichamen, 
gebouwen, straten en pleinen, talen en ook de naam van een specifiek volk. 

Bijvoorbeeld  

Amerika, Gelderland, de Kempen, Boxtel, de Drunense Duinen, de Alpen, 

de Rijn, de Stille Zuidzee, Jupiter, de Poolster (naam), de Melkweg, de 

Ziggo Dome, Amsterdam, de Kerkstraat en de Willem van Oranjelaan, de 

Westertoren (naam), Eskimo’s, Joden (naam volk), Engelsman, de provincie 

Noord-Brabant 
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De hoofdletter blijft behouden in samenstellingen en afleidingen van aardrijkskundige 
namen!!! 
 Bijvoorbeeld 

een Brabander, een Duitser, Hollandse haring, Belgische bonbons, 

Braziliaans carnaval, de Mont Blancbeklimming, Oost-Europese auto’s, 

Zuid-Amerikaanse wijnen, Noord-Afrikanen, de wijk Amsterdam-Zuid,  

Marslander, Delfts blauwe  theekopjes, Ierse setter, Spaans benauwd, 

Arabische cijfers, Grieks-orthodox, Franstalig, 
 

Opletten: windstreken schrijf je alleen met een hoofdletter wanneer ze zitten in een aardrijkskundige 
benaming. De koppeling aan een aardrijkskundige naam maakt het verschil! De hoofdregel is dus 

(aardrijkskundige) namen en bijvoeglijk gebruikte (aardrijkskundige) benamingen schrijf je met een 

hoofdletter als de eigennaam centraal staat. Dan krijgt het gehele woord een hoofdletter. 
 

Hoofdregel : kleine letter 
Is iets meer een algemeen iets (een zaak, een soort) geworden, dan schrijf je een kleine letter.  
 Aardrijkskundig ‘soortachtigen’  

De ‘aardrijkskundige’ hoofdletter vervalt als het meer een soortnaam van een zaak is geworden of 
niet meer rechtstreeks aan een volk wordt gekoppeld, maar meer een merk of een ‘soortachtig iets’ 
is geworden. Wanneer niet meer naar de plaats wordt verwezen, maar naar een activiteit, studie of 
veranderingsproces.  
Bijvoorbeeld  

een glas champagne of moezelwijn, een plak goudse kaas of parmaham 

de (afhaal)chinees (restauranttype), een amsterdammertje (een soort paaltje), de 

kozakkendans,   

een shetlander, een labrador,  (een type hond) 

het alpinisme (bergsport), de verengelsing (veranderingsproces in de samenleving)  

 
 Als iets meer verwijst naar een activiteit of een overkoepelende naam is geworden voor een 

groep mensen of een religieuze overtuiging of stroming of tijdsperiode. 
Alle afleidingen (samenstellingen met die woorden) schrijf je dan ook klein. 
Bijvoorbeeld 

christenen, katholieken, joden (als geloofsaanduiding, niet als volk – de Joden en Palestijnen in Israël en 

Palestina), rooms-katholieke kerk (als gebouw, als netwerk van geloof), een islamitische 

feestdag, een impressionistisch schilderij, ijstijd, middeleeuws  
 

 Samenstellingen (plakwoorden) van feestdagen  
Bijvoorbeeld:  

  eerste kerstdag, tweede kerstdag, kerstboom, nieuwjaarsreceptie,  

 
 Beoefenaars van godsdiensten,  leden van etnische groepen of functiebenamingen 

Alle afleidingen (samenstellingen met die woorden) schrijf je dan ook klein. 
Bijvoorbeeld  

een  imam, de paus,  

de burgemeester, een minister, de directeur, de rector,   

zigeuner, blanke, indianenverhalen, hindoes, libertijnen, liberalen  
 

 Windstreken zónder een naam, seizoenen en namen van maanden 
Bijvoorbeeld  

het noordnoordoosten van Brabant, het oosten van Nederland, in het 

zuidwesten van Arnhem, westelijk gelegen, de westerse normen en 
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waarden,  op het zuidelijk halfrond, lente, zomer, herfst, winter, januari, 

december,  
Dus let goed op: een continent, land of politiek-economisch gebied (zelfstandig woord of 
woordgroep) met de vermelding van een windstreek erin schrijf je met een hoofdletter. De 
afgeleide vorm schrijf je met een kleine letter. Opletten dus bij een mengvorm. 

Het Westen neemt langzaam de gebruiken van de oosterse cultuur 

over.  

 
 Andere schoolvakken dan de talen. 

Bijvoorbeeld 

 wiskunde, aardrijkskunde,  

 
 Muntnamen.  

Bijvoorbeeld:  

euro, dollar, roepie. (Maar let op: Amerikaanse dollar; de landnaam erbij behoudt de hoofdletter) 

 

 Als iets niet meer specifiek te maken heeft met de naam van de persoon  
Namen die dus meer een uitdrukking zijn geworden of een meer algemene aanduiding van een 
merksoort zijn geworden, schrijf je met een kleine letter.  
Bijvoorbeeld 

Tank je diesel? (de brandstof genoemd naar de door Diesel uitgevonden dieselmotor)  

Dat noem ik nog eens een freudiaanse verspreking of marxistisch 

gedachtegoed. (Dan is er sprake van een algemeen gemaakt soort uitspraken of manier van denken, zoals die 

oorspronkelijk werden gepraktiseerd door de arts Freud en Carl Marx).  

Wij steunen het alzheimeronderzoek (Als aanduiding van een reeks van onderzoeken die komen kijken 

bij het diagnosticeren van deze ziekte of van een alzheimerpatiënt als aanduiding van een categorie van patiënten).  
 

 
Uitzondering:  als er een voornaam bij wordt genoemd: bijvoorbeeld  

een Harry Potterachtige bril 
  als er in een afleiding een voornaam bij de persoonsnaam staat dan schrijf je twee hoofdletters:  

Youp van ‘t Hekachtig 

Hoofdletter (filmpje) 
Hoofdletter (filmpje 2) 

Samenstellingen 
 
In de top drie van fouten door studenten 
Samenstellingen komen er in het Nederlands heel veel voor! Je kunt van allerlei woorden een 
samenstelling maken. Samenstellingen bestaan uit twee of meer woorden die ook afzonderlijk een 
woord kunnen vormen. Zo ontstaan er ook nieuwe woorden, die staan voor één persoon of één ding of 
dier.  
 
Opvallend is het toenemend aantal fouten rondom samenstellingen dat door studenten wordt gemaakt 
in schrijfopdrachten en andere werkstukken. Denk aan een opdracht voor presentatievaardigheid 
waarbij je een PowerPoint gebruikt ter ondersteuning. Veelal staan hierop slechts terfwoorden en vaak 
zijn dat samenstellingen. Waarschijnlijk komt het grote aantal fouten door de verengelsing van de taal. 
In Engeland schrijf je samenstellingen in twee woorden, bijvoorbeeld coffee machine, terwijl je dat in het 
Nederlands schrijft als één woord: koffiemachine. Een samenstelling is een woord dat ontstaat uit 
samenvoegen van een zelfstandig naamwoord met een ander woord dat ook op zichzelf voorkomt. 
Plakwoorden, helemaal aan elkaar geschreven! Tenminste één woord is een zelfstandig naamwoord. 
Soms treedt er in zo’n samenstelling een tussenklank op om de woorden aan elkaar te plakken. Een 
tussen –s, een tussen –en, of een toonloze tussen –e (verjaardagskaart, woordenboek). 
Twijfel je, schrijf samenstellingen en afleidingen dan in één woord. Kijk ook goed naar de 
betekenis en het betekenisverschil (maak er in je hoofd een afbeelding van): 

https://www.youtube.com/watch?v=2bhOuIBNqnU&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=BKVOtLDzrHI
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de bejaarde verzorgster en de bejaardenverzorgster / hoofd weg en 

hoofdweg / weer alarm afgegeven en weeralarm afgegeven / weer wolven 

en weerwolven / vakantie boeken en vakantieboeken / rode wijnglas en  

rodewijnglas / drink water en drinkwater / ik houd niet van oude kaas en ik 

houd wel van oudekaas / lange afstandsloper en langeafstandsloper  
 
Een samenstelling (een woord opgebouwd uit meer dan één woord) kun je maken van:  
 Twee (of meer) zelfstandig naamwoorden:  

spelbord = spel  + bord   

langetermijnplanning = lang + termijn + planning (dat schrijf je dus aan elkaar!) 

aidscampagne = aids (letterwoord) + campagne  

talencursus = talen + cursus 

houdbaarheidsdatum = houdbaarheid + datum 

 Een werkwoord en zelfstandig naamwoord:  

speelplein =speel + plein   

 Een bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord:  

rodewijn = rode + wijn   

 Een bijvoeglijk naamwoord en werkwoord die als één aanvoelen:  

zwaargebouwd = zwaar + gebouwd;  dwarsgestreept = dwars + gestreept   

 Een telwoord en zelfstandig naamwoord:  

vierkant = vier + kant  

eenpersoonsbed = een + persoon + bed 

 Een samengesteld voegwoord, voornaamwoord, bijwoord):  

daarom, waarom,  
 

Samengestelde woorden worden op verschillende manieren opgebouwd: 
1. Zonder tussenletter. Gewoon twee of meer woorden direct aan elkaar schrijven. Als de klinkers in 

een woord niet botsen, schrijf je ze aan elkaar, zonder apart teken. 
Bijvoorbeeld 

maandagmorgen, maximumsnelheid, langetermijnplanning, brutominimumloon,  

linkerhand, vierendertig, vijfhonderdzeven (getallen in woorden 

tot en met duizend schrijf je aan elkaar!), evenals, aangezien, waarin. 

Donkergroen (schrijf je gewoon aan elkaar, want het eerste deel zegt iets specifieks 

over de kleur groen en het gaat om één kleur)). Hoogopgeleid (schrijf je gewoon aan 

elkaar, want hoog zegt iets specifieks over de mate van opgeleid zijn). Gewoon aan elkaar, 

want er is geen klinkerbotsing: accuoplader, actieonderzoek, 

podiumbeest,  fluoridetanpasta, vrijaf, rijopleiding, 

astmaonderzoek 

 
Bijzondere vorm: samenstellingen die te maken hebben met een 
verbijzondering binnen een taal, die als samenstelling aan elkaar 
worden geschreven, maar wél met maar één hoofdletter. Let goed op waar de hoofdletter 
komt, want er staat maar één hoofdletter in. Voorbeeld:  

Hoogduits, Oudnederlands, Kerklatijn, Standaardnederlands. 

 
2. Met tussenletter. Veel samengestelde woorden zijn gemaakt door twee of meer woorden met 

elkaar te verbinden door een tussenletter. Veel hebben de tussenklank –e / -en.   
 
De regel: je schrijft alleen een –n / –en: als het linkerdeel EN een zelfstandig naamwoord is 
EN ALLEEN een meervoud heeft op –en. Ook zelfstandig naamwoorden die eindigen op 
een –e en die géén meervoud hebben op –s schrijf je met een tussen –n. Denk aan klasse / 



Spellingskwesties 
 

 
8 

klassen Klasse + lijst = klassenlijst. Meestal krijgt het eerste deel van de samenstelling de 

vorm die het woord ook krijgt als het alleen los staat.  

kip kippen kippensoep 

gevaar gevaren gevarendriehoek 
 
Woorden waarbij het eerste woord geen zelfstandig naamwoord is, krijgen nooit een tussen -n.  NOOIT. Bijvoorbeeld 
als het eerste woord een werkwoord of een bijvoeglijk naamwoord is, krijg je nooit een –n. Dat klopt dus met de regel. 
Contoleer dus uit welke woordsoorten een samenstelling is opgebouwd.  

 Is het eerste een zelfstandig naamwoord?  

 Heeft het alleen een meervoud op –en.  

 Nee, dan ook geen tussenletter –n./-en.  
                           

Spinnenweb dus wel, want spin is een zelfstandig naamwoord.  
Spinnewiel dus niet, want spinnen komt van het werkwoord spinnen.  
Reuzenrad dus wel, want reus is een zelfstandig naamwoord met alleen een meervoud op -en. 
Reuzeleuk dus niet, want het eerste deel is versterkend gebruikt (als bijvoeglijk naamwoord). 

 
INSTINKERS en uitzonderingen: 
Let goed op:  als het linkerwoord een zelfstandig naamwoord is en alleen en meervoud heeft op –

en,  schrijf je toch geen tussen –n als het gehele woord dat ontstaat een  
bijvoeglijk naamwoord is dat een versterkende trap vormt. Denk aan  

apetrots, beresterk, reuzesterk, boordevol.  Dan schrijf je de tussen –n 

dus niet! Dus bedenk met wat voor woordsoort je hebt te maken.  
 

En ook zelfstandig naamwoorden waarvan er maar één van bestaat schrijf je 
zonder tussen –n:  

zonneschijn, Koninginnedag, maneschijn, Lieve-Vrouwekerk, 

hellevuur. 
 

 Woorden die geen meervoud hebben,  krijgen ook geen tussen –n:  

tarwemeel, rijstepap, komijnekaas, eremedaille, benzinepomp,  

 
 Ook schrijf je geen tussen -n als woorden heel oud zijn: dat noem je versteende 

uitdrukkingen. Denk aan ledemaat, elleboog, schattebout, bolleboos, papegaai, 
apegapen. De oorspronkelijke betekenis is niet meer te herkennen.  

 
Volgens de regels schrijf je daarom bij de volgende woorden alleen een –e (want het eerste 
woord is geen zelfstandig naamwoord of geen zelfstandig naamwoord met alleen een meervoud op –
en) : 

aspergesoep, horlogemerk (alleen meervoud op –s) I geboortejaar, gemeentehuis, 

ladeblok (meervoud op –en en –s) I wittebroodsweken, rodekool (bijvoeglijk 

naamwoord als 1
e
 woord) I  brekebeen, huilebalk (werkwoord als 1

e
 woord), maneschijn, 

zonnestraal, Koninginnesoep (want uniek in zijn  soort), I beresterk, pikkedonker 
(want bijvoeglijk naamwoord en 1

e
 deel versterkend gebruikt),  

 
Een woord dat een voor-of achtervoegsel krijgt dat op zichzelf niet als woord voorkomt. Dit zijn 
afleidingen. Je hebt dan niet te maken met een samenstelling van twee op zichzelf bestaande 
woorden, maar met een afleiding.  
Bijvoorbeeld 

koninklijk, bevriend, lenteachtig, zijdeachtig.  
 
Let op: je schrijft ook geen –n bij een combinatie van een woord met een voor- of achtervoegsel dat 
niet apart gebruikt kan worden. 
Bijvoorbeeld 

achteloos, belangeloos, radeloos  

hopeloos, stateloos, waardeloos 

 
Heeft het grondwoord in de afleiding van zichzelf al een meervoud op –en , dan blijft die gewoon 
staan. 
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Bijvoorbeeld 

 gezamenlijk, openlijk, wezenlijk 

 sterrendom, vorstendom, heldendom 
 

3. Een tussen-s.  Schrijf de –s als je hem hoort. Bijvoorbeeld stadsbestuur. Weet je het niet zeker, 
kijk dan naar een samenstelling met een gelijkvormige opbouw, Stationsklok, dus ook 
stationsstraat. Sommige woorden mogen met / zonder tussen –s.  Kies dan voor op het gehoor en 
bouw op volgens gelijkvormig, dan zit je altijd goed.  
 

Maak een samenstelling met de volgende woorden  

spin + wiel  

fabriek + sirene  

methode + school  

rijst + brei  

lach + bek  

paard + distel  

wild  + bras  

hart + wens  

handel + schip  

maan + straal  

steek + blind  

zwaan + bloem  

noot + dop  

gedachte + gang  

haven + sector  

drink + broer  

 
Het is geen kwestie van raden, maar van toepassen van de regels.  

 
Koppelteken  

 

Gebruik van een koppelteken bij een samenstelling:  

 met een cijfer in het eerste deel 

 met een losse letter in het eerste deel 

 met lettercombinaties in het eerste deel die je niet als één woord uitspreekt (mbo) 

 met een initiaalwoord in het eerste deel (zo’n woord bestaat uit een reeks letters zonder punt 
ertussen (pc, NS, bv, btw, IQ, USB, KNVB, MKZ, VARA, IKEA).  

 met twee gelijkwaardige delen in de samenstelling (zwart-wit) 

 met een bijzondere voor- of nabepaling (adjunct-, ex-, niet-, oud-, non-, interim-, Sint-) 

 met de achtervoegsels –dom, -achtig, -schap.  

 bij een klinkerbotsing 

 in samenkoppelingen (eventueel als deel van een samenstelling) 
:  

Bijvoorbeeld  

achtjarig / 8-jarig  

toptienplaat / top 10-plaat / top 10  

A-klasse /  klasse A I F-16 / T-shirt / T-profiel / X-benen  

mbo-diploma / havodiploma  

sms-achtig, zzp-schap, damesachtig 

kant-en-klaarmaaltijd, doe-het-zelfzaak, vergeet-me-nietje,  
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nek-aan-nekrace, huis-aan-huisblad (samenkoppelingen) 

 De meeste combinaties van een zelfstandig naamwoord en een cijfer zijn woordgroepen. Die schrijf 

je los:  20 euro, 100 kilometer, 1 april.  
 Een woord met een cijfer in het eerste deel schrijf je aan elkaar als het telwoord is uitgeschreven. 

achtjarig, veertiendaags, zeventiende-eeuwse (een streepje omdat je anders een 

klinkerbotsing hebt. Kijk goed hoe je het woord uitspreekt en of er verwarring kan optreden in de 
klank. Treedt er verwarring op dan wordt dat opgelost met een streepje ertussen of met een trema).  

 Gebruik je het telwoord als een cijfer, dan gebruik je een koppelteken. 8-jarig, 14-daagse, 

17de eeuwse.  Ook een losse letter verbind je met een koppelteken. A-klasse. Staat de 

letter erachter dan gebruik je een spatie: klasse A.  

 Zit in het eerste deel van de samenstelling een initiaalwoord, dan gebruik je een koppelteken: 

mbo-opleiding, btw-tarief. Spreek je het echter als één woord uit, dan aan elkaar: 

havoleerling. 

 Voelt een woord niet meer als een afkorting, dan schrijf je het aan elkaar: bommoeder, 

latrelatie. 
 
 
 
 
 
 
Bijvoorbeeld 

IT’er, een 6’je, een A4’tje, tv’loos, SLB’er, twee o’s.  
 

 Wanneer beide woorden in de samenstelling gelijkwaardig zijn aan elkaar en het eerste woord niet 
iets specifieks zegt over het andere woord / de andere woorden in de samenstelling dan geef je dat 
aan door een koppelteken ertussen te zetten.  

  

Blauw-groen (schrijf je met koppelteken, want de beide kleurdelen zijn gelijkwaardig aan elkaar en omwisselbaar; het gaat om 

tweekleurigheid). Je kunt zonder betekenisverschil zeggen groen-blauw).  

directeur- generaal, proces-verbaal, hotel-restaurant, gin-tonic,  

biologisch –dynamisch, pedagogisch - didactisch 
 
Maak je van zo’n samenstelling met gelijkwaardige woorden een langer woord, dan blijft het streepje 
staan en schrijf je het volgende woord in de samenstelling er gewoon aan vast.  
Bijvoorbeeld 

woon-werkverkeer / ham-kaastosti / hotel-restaurantpersoneel 

rood-wit-blauwvlag / zwart-witfoto / singer-songwriter   

noord-zuidverbinding 
 

 Samenstellingen waarvan het rechter gekoppelde woord al een hoofdletter heeft, behoudt de 
hoofdletter in een (nieuw) woord met een koppelteken.  

anti-Japans, collega–Kamerlid, Hitler-Duitsland 

West-Vlaanderen, Nederlands-Limburg, Zuid-Afrikaan 
 

 Klinkerbotsing: 
Samengestelde woorden die bestaan uit twee klinkers die je niet uitspreekt als één klank, dan zet je 
tussen de klinkers een streepje om verwarring te voorkomen.  
Bijvoorbeeld  

auto-ongeluk, bio-energie, college-uren, inzage-examplaar,  

productie-eenheid, media-evenement, milieu-inspectie, na-apen,  
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privé-initiatief (Je zou het kunnen lezen anders als proveinitiatief), Zo-even (Anders klinkt het als zoeven 

(werkwoord). 
In samenstellingen worden combinaties als aij / eij / oij / uij als botsend gezien. Daarom een       
streepje. Samenstellingen en afleidingen met klinkerbotsing krijgen ook vaak een trema. Vaak gaat 
het dan om woorden die afkomstig zijn uit een andere taal. Ook getallen in letters in een 
samenstelling krijgen een trema. 
Bijvoorbeeld 

na-ijlen, choco-ijsje 
conciërge, egoïsme, geruïneerd, ruïne, reùnie, skiër 
drieëndertig  (breek je zo’n woord op het eind van een zin af, dan vervalt het trema) 

  
Tussenletter (filmpje) 
Tussen-n (filmpje) 
Tussenletter –n (filmpje 2) 
Tussen-s (filmpje) 
 

Meervoud 
 

Hoofdregel: de uitgang van het meervoud komt vast aan het grondwoord. Belangrijk daarbij is dat door 
het vormen van het meervoud geen klankverandering ontstaat.  
 
In Nederland zijn er verschillende manieren om een zelfstandig naamwoord een meervoud te geven.  
 
Meervoud –en erachter zetten 

 Vaak kun je het meervoud maken door er –en aan toe te voegen.   
Bijvoorbeeld 

woord – woorden  
Soms verandert de -f in een -v en de –s in een -z.  
Bijvoorbeeld 

brief – brieven, huis – huizen, luis – luizen, roos – rozen   

 Vaak ook maak je gebruik van medeklinkerverdubbeling (letterzetter) om de klank hetzelfde te 
houden.  
Bijvoorbeeld 

 tak – takken, bacil – bacillen, forel – forellen, minaret – minaretten 

prinses – prinsessen, servet - servetten 
Woorden die op – is of –us eindigen, krijgen een verdubbeling van de s.  
Bijvoorbeeld 

kubus – kubussen, cursus- cursussen,  

commissaris – commissarissen, dromedaris – dromedarissen,  

functionaris - functionarissen 

 
Woorden die eindigen op –el / -em / -es / -ik / -il / -it / -um zonder klemtoon op de laatste lettergreep, 
krijgen géén verdubbeling van de slotmedeklinker, omdat de uitspraak door toevoegen van –en niet 
verandert. De klank blijft kort. Ga dus na of er zich klankverandering voordoet.  
Bijvoorbeeld 

middel- middelen*, havik – haviken, kievit – kieviten, lobbes – lobbesen 

perzik – perziken, monnik – monniken,  dreumes – dreumesen 

 

*onmiddellijk schrijf je wel met een dubbele l. = middel + achtervoegsel –

lijk.  
 
Meervoud –s plakken 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZiZyfHP_kA
https://www.youtube.com/watch?v=3CBGv8iHcJ8
ttps://www.youtube.com/watch?v=REL20Yw8FPY
https://www.youtube.com/watch?v=qDsu4GIwXkg&t=12s
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 Bij veel woorden die eindigen op een klinker kun je er een –s aan vastplakken, zonder dat het 
tot een verandering van de uitspraak leidt. Ga dus na of er zich klankverandering voordoet. Na een 
(korte) –e geen. Bij woorden die eindigen op een lange ee, die je schrijft als é, schrijf je de –s eraan 
vast. Want door het accent lees je automatisch al een lange klank.  
Bijvoorbeeld 

dame – dames, website – websites, lente – lentes, anecdote – 

anecdotes, horloge – horloges, tante – tantes,  

café – cafés, comité – comités, coupé – coupés, logé – logés,   

Bij woorden die eindigen op een lange klinker bestaande uit meer letters, daar plak je de –s  
gewoon aan vast. Dubbelklanken die klinken als –oo / -ee /-ies geen ‘s (apostrof+s), maar de –s 
meteen eraan vast:  
Bijvoorbeeld 

familie – families, bureau – bureaus, milieu – milieus, notitie-notities, 

vakantie – vakanties, etui – etuis, goeroe- goeroes, niveau – niveaus, 

spray-sprays, disjockey-disjockeys. (dit is een tweeklank!) 

 
Meervoud op –en én -s 

 Sommige woorden die op een stomme –e eindigen, hebben zowel een meervoud op –en als op –s. 
Dat is belangrijk om te weten voor de tussenletter (zie onder samenstellingen).  
Bijvoorbeeld 

  seconde – secondes – seconden, ruimte – ruimten – ruimtes  

 Woorden die eindigen op –ee krijgen een –s of –ën.  
Bijvoorbeeld 

portemonnee – portemonnees, abonnee – abonnees - twee – tweeën 

 Bij woorden die uit een andere taal komen, zie je ook wel een meervoud met een –s en met een –a.  
Bijvoorbeeld 

datum – (datums) – data, centrum – (centrums) – centra 

museum – (museums) – musea, medium-media (krant, tv, radio),  

 
Klankverandering oplossen 
Een apostrof krijgen veel woorden die op een klinker eindigen, omdat anders de uitspraak wél 
verandert.  Een apostrof krijgen woorden die eindigen op een lange klinker: a, e, i , o, u, y. 

Ezelsbruggetje; ik hou van ys. 
 

Door de apostrof te zetten, houd je de klank lang (je blijft dan één klinker schrijven). 
Bijvoorbeeld 

oma – oma’s, foto – foto’s, radio – radio’s, auto – auto’s, menu – 

menu’s, diploma – diploma’s, baby – baby’s , jury – jury’s,  

bikini – bikini’s, penalty – penalty’s, ski – ski’s 

 
Je krijgt ook een apostrof ’s na een letter- en of cijfercombinatie, wat afkortingen zijn van 

woorden: tv –tv’s, wc- wc’s, cd- cd’s. 

 

 Een trema krijg je vaak bij woorden die eindigen op een ie. Een trema schrijf je om verwarring te 
voorkomen over de uitspraak van twee of drie opeenvolgende klinkerletters in een niet-
samengesteld woord. Er is dan sprake van klinkerbotsing: klinkerbotsing kan zich voordoen bij 
woorden met -oe / -oi / -oo / -ui / -uu  / - ae / =ai / -ee / -ei / -eu / -ei . Het trema komt dan op de –e 
of –i .Let op: of je het met ën (klemtoon achteraan, bij de meeste!, lange versie) óf met ˝n (klemtoon 
elders, korte versie) schrijft, hangt af van waar de klemtoon in het woord valt.  
Bijvoorbeeld 
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Lange versie, klemtoon op het eind: melodie – melodieën, theorie – theorieën, knie – 

knieën, fobie – fobieën, strategie – strategieën, industrie - industrieën   

Korte versie, klemtoon vooraan of middenin: porie – poriën, kolonie – koloniën, lelie – 

leliën, bacterie – bacteriën, academie – academiën – olie – oliën, 

financiën (heeft geen enkelvoud)  
Je gebruikt geen trema op de klinkers die met elkaar één (bedoelde) klank vormen.  
Heb je een samengesteld woord, bijvoorbeeld zee + egel, dan gebruik je het koppelteken. In het 
meervoud schrijf je dan dus zee-egels.  
 
In schema: 
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Verkleinwoorden 
 
Hoofdregel: neem het grondwoord en schrijf er –je / -tje / -etje / -pje aan vast. In de lettergreep voor de 
klank –etje de regel van verdubbeling (letterzetter) toepassen, zodat de klank kort blijft en geen 
klankverandering optreedt.   
Voorbeelden:  

wond-wondje, kroket-kroketje, lam-lammetje, rem-remmetje, kraam-

kraampje 
 
Eindigt het grondwoord op-ng, dan eindigt het verkleinwoord op de klank –kje of –etje. Bij  -kje vervalt 
de –g, bij –etje blijft die staan.  

woning – woninkje 

gang-gangetje 

 
Sommige woorden hebben twee verkleinwoorden, met soms een betekenisverschil.  
pop –poppetje – popje, mug – mugje – muggetje 
 
Eindigt het grondwoord op een lange klinker die met één klinkerteken wordt geschreven, dan voeg je 
een klinker toe in het verkleinwoord. Een eventueel accent verdwijnt dan, want die is dan voor de 
uitspraak niet meer nodig.  
Voorbeelden:  

oma –omaatje, café- cafeetje, foto – fotootje, menu – menuutje,  

taxi – taxietje   

 
Eindigt het grondwoord op een –y (na een medeklinker en uitgesproken als –ie), dan gebruik je in het 
verkleinwoord een apostrof. Het grondwoord blijft dan zoals het was.  Is het grondwoord een 
initiaalwoord, een afkorting, een symbool of een cijferwoord dan gebruik je ook de apostrof vóór het 
verkleindeel. 
Voorbeelden:  

hobby – hobby’tje, baby – baby’tje 

cd - cd’tje, wc-wc’tje, A4 – A4’tje 
 

Woordvolgorde 

 

Betekenis en plaats in de zin.  
Het maakt uit op welke plaats woorden in een zin staan. Afhankelijk van de plaats is een zin logisch. 

Afhankelijk van een plaats kan een zin ook dubbelzinnig worden of van betekenis veranderen. Zet bij elkaar 

wat bij elkaar hoort. Zeg en schrijf wat je wilt zeggen en check of wat je zegt of hebt opgeschreven dat ook 

echt zo uitdrukt. Soms moet je daar gewoon over nadenken en even puzzelen om te bepalen hoe de 

woordvolgorde in de zin moet zijn om precies te zeggen wat je wilt zeggen. Afhankelijk van de woordvolgorde 

ontstaat een onduidelijke zin of een zin met een andere betekenis.  

 

Aardappels houd ik niet van. > Ik houd niet van aardappels. 

Iedereen doet bijna aan sport. > Bijna iedereen doet aan sport.  

Echter, komt het zelden voor. > Echter, het komt zelden voor. 

Kortom: ga ik niet mee. > Kortom: ik ga niet mee.  

Ik ga naar huis, omdat het regent veel te hard. > Ik ga naar huis, omdat 

het veel te hard regent.  
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Zaterdag a.s. zijn we van plan een groot feest te houden > We zijn van 

plan zaterdag a.s. een groot feest te houden. 
  

Werkwoord meervoud / enkelvoud 

Eén zelfstandig naamwoord met een werkwoord vormt al een zin. Denk aan: ik loop.  Op zich is dat al een zin, 

al maakt het je misschien wel nieuwsgierig. Waar loop je, met wie loop je, hoe loop je, waarom loop je, …. 

Er zijn drie soorten werkwoorden: 
1. Zelfstandig werkwoorden, die de handeling in een zin uitdrukken. Ze hebben altijd betekenis en 

kunnen alleen in een zin voorkomen. Ze komen ook voor in combinatie met andere 

werkwoorden. Anika heeft de offerte ontvangen: ontvangen is het zelfstandig 

werkwoord dat de handeling uitdrukt. Heeft is het hulpwerkwoord. De ruiter is op het 

paard gesprongen. Is, is het hulpwerkwoord.  

 
 
 
 
 

2. Hulpwerkwoorden, die helpen om de tijd in een zin te maken. Ik heb hardgelopen. Het 
werkwoord hebben heeft hier de functie van hulpwerkwoord om de zin compleet te maken en 
maakt het mogelijk om de zin in de voltooid verleden tijd te zetten. Ik zal gaan hardlopen: zullen 
is het hulpwerkwoord en maakt het mogelijk om de zin in de toekomstige tijd te zetten en er ook 
dan een complete zin van te maken. Een hulpwerkwoord alleen vormt geen volledige zin.  
 

3. Koppelwerkwoorden, die een toestand of situatie van ‘zijn’ koppelen aan het onderwerp van de 
zin. De persoon, zaak, ding, plaatsnaam. De koppelwerkwoorden zijn: zijn, worden, blijven, 
blijken, lijken, schijnen, dunken, heten, voorkomen. Het koppelwerkwoord krijgt pas betekenis 
door de koppeling aan een zelfstandig naamwoord of bijvoeglijk naamwoord, die de eigenschap 

vormt. > Hij is arts / hij is blij. Boxtel is gezellig. Koen is geweldig! Petra 

wordt manager van IKEA. Jannik zou graag styliste willen worden.  

 

 

 

 

Werkwoordelijk gezegde: 

= persoonsvorm + één of meer werkwoorden: Mark heeft (persoonsvorm en hulpwerkwoord) jarenlang 

als krantenbezorger gewerkt (zelfstandig werkwoord).  
= persoonsvorm + delen van samengestelde werkwoorden. Opwarmen / warmt op is een samengesteld 

werkwoord met een scheidbaar deel: Hans warmt zijn eten iedere avond op.  

= persoonsvorm + wederkerend voornaamwoord: zich vergissen. We vergissen ons in de 

kracht van de tegenstander.  

= werkwoordelijke uitdrukking: De rechter voelde de boef flink aan de tand.  

 

Kwestie 

 
Onderwerp en werkwoord: enkelvoud of meervoud 
Het onderwerp en de persoonsvorm in getal hangen altijd samen in een zin. Dit heet congruentie.  
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Iets waarop je bij het spreken en schrijven goed moet letten is of onderwerp en persoonsvorm overeenkomen. 

Ik loop / wij lopen is daarvan een eenvoudig voorbeeld. Verander  de persoonsvorm van getal (loop in lopen) 

en het onderwerp moet mee veranderen! Verander de zin van tijd en het werkwoord dat mee moet veranderen 

is de persoonsvorm. (Toen ik liep). Klopt het niet, dan krijg je kromtaal. (Toen ik loop). 

Soms is het lastig om te weten of je nu de meervoudsvorm van een werkwoord moet gebruiken of niet. 
Dat zijn de bijzondere gevallen. Hoe zit dat nu? Kijk het bij iedere schrijfopdracht even na en pak dit 
boekje er gewoon even bij. Op den duur weet je dan wel hoe het zit.  
 
1. Reeksen (én…en, zowel … als, of….of, noch …. noch, niet alleen…., maar ook): als in een reeks 

de delen allebei enkelvoud zijn, is de persoonsvorm ook enkelvoud. Is één van de delen 
meervoud, dan staat de persoonsvorm ook in het meervoud. Staan beide delen in het 
enkelvoud, MAAR hebben ze een verschillende persoonsvorm, dan schrijf je meervoud. 
Check deze regels steeds en je krijgt er een antenne voor. 

 

Er ligt én ijs én brood in de vriezer. (allebei enkelvoud) 

Zowel de student als de docent gaat akkoord. (allebei enkelvoud) 

Zowel Peter als Karin houdt van hardlopen. (allebei enkelvoud) 

Noch de koning noch de koningin reageerde adequaat op de kritiek. (allebei 

enkelvoud) 

Haar opa én haar vrienden waren bij haar op het feest. (een deel meervoud) 

Noch de trainer noch de spelers waren tevreden over de uitslag. (een deel 

meervoud) 

Zowel de studenten als de docent gaan akkoord. (een deel meervoud) 

Zowel Peter als zijn collega’s houden van tomatensoep. (een deel meervoud) 

Zowel Peter als ik zijn bij voorkeur te vinden op een zonnig terras. (Peter is / ik 

ben > allebei enkelvoud, maar een verschillende persoonsvorm > zijn = meervoud) 

 
2. Gebieden, staten, instellingen en organisaties met een meervoudige naam krijgen een meervoudige 

persoonsvorm. Bij een afkorting van een meervoudige naam mag zowel een persoonsvorm in 
enkelvoud als meervoud. (Houd voor het gemak meervoud aan, dan zit je altijd goed).  

 

De Verenigde Staten hebben toegestemd. 

De Pyreneeën liggen op de grens van Frankrijk en Spanje. 
 
3. Het onderwerp bestaat uit een kernwoord en andere bepalende woorden. Het kernwoord bepaalt 

dan of de persoonsvorm in het enkelvoud of meervoud staat. Bepaal het kernwoord! 
 

Het aantal studenten is enorm toegenomen. Een kudde schapen liep langs 

de bosrand. Driekwart van hen loopt te blaten. 25 procent van de schapen 

doet dat dus niet. Een groeiend aantal consumenten klaagt over de 

productkwaliteit. Een grote groep supporters liep naar het stadion. Een 

zootje supporters begon met vuurwerk te gooien.  

Harddrugs worden illegaal verkocht. De media schrijven volop daarover. 

Een of meer studenten mogen meedoen met de quiz. Een heleboel 

(studenten) deden mee. Tal van studenten sloten zich aan.  

Zowel Jan als Piet heeft gisteren met voetbal gescoord. (Samentrekking 

van twee zinnen, waarbij iedere zin een persoonsvorm enkelvoud heeft.) 
 
Let extra goed op als het onderwerp en de persoonsvorm verder uit elkaar staan. Let ook extra goed op 
als de persoonsvorm in de verleden tijd staat, want dan hoor je minder goed het verschil tussen 
enkelvoud en meervoud.  
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Ongeveer veertig procent [van de collega’s die door mij aangeschreven 

zijn], heeft al gereageerd.  

De boef keek erg opgelicht, toen de rechters hem uiteindelijk straften met 

een kleine taakstraf. 
 
Het voorzetsel in de zin  
Je hebt twee manieren waarin voorzetsels worden toegepast in een zin: 

1. Een vast voorzetsel bij een werkwoord. Sommige werkwoorden hebben altijd hetzelfde voorzetsel bij zich. 

Die vaste combinaties zijn eigen aan een taal en die moet je dan ook gewoonweg leren. Verliefd 

zijn op iemand. Onder de aandacht brengen van iemand.  

 

 
 

 

2. Een voorzetsel dat een aanduiding geeft van een plaats, tijd, bezit, middel of richting. Dat is dan een 

bijwoordelijk naamwoord.  Denk hierbij aan een plaatje van een doos: op de doos, onder de doos, naast 

de doos, boven de doos, tegen de doos, om de doos, uit de doos, voor de doos, door de doos, bij de 

doos. Maar voorzetsels zijn ook: van, per, met, tot, gedurende,  te, via, volgens, inzake, zonder.  

 

3. Dan heb je nog een speciale vorm: de voorzetseluitdrukkingen. Dat is een groep van woorden die in 
haar geheel de functie van voorzetsel vervult. Meestal te vervangen door één voorzetsel, wat de 
begrijpelijkheid van de zin vaak meteen versterkt.  

Ten aanzien van = op, over, jegens 

Met betrekking tot: over, voor 

In verband met = omdat 

Ten behoeve van= voor 

Met behulp van = met 

Als gevolg van = door 

Onder invloed van = door 

Door middel van = door 

Ter zake van = over 

Van de kant van = van , vanuit.  
 

Kwesties zinsbouw 
 

Van wie / waarvan 
Bij zakelijk schrijven / formeel taalgebruik gebruik je bij een verwijzing naar personen: voorzetsel + wie: 
van wie, voor wie, onder wie, aan wie, met wie, op wie. 
 
Bij een verwijzing naar zaken, planten, dieren, dingen: waarvoor, waarin, waarmee, waarop 
Die / Wie    Dat / Wat   
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Dat, wat en die zijn betrekkelijke voornaamwoorden, ze verwijzen naar iets. Ze hebben betrekking op 
iets. Kijk heel scherp naar welk woord of zinsdeel wordt verwezen! Waar heeft de verwijzing betrekking 
op?  

 Die verwijst naar eerder genoemde zelfstandig naamwoorden met het lidwoord de.  

De studente, die jij zo leuk vond, was roostervrij. Dat kwam goed uit, 

want je had kaartjes voor de voorstelling.  De opening van het festijn, die 

om 20.00 uur zou plaatsvinden, ging echter niet door. Wat een enorme 

pechvogel was jij.   

Wie het eerste reageert mag beginnen. (Diegene die zit ingesloten in wie).  

Diegene die het eerst reageert, mag beginnen.   
Die gebruik je ook bij woorden die in het meervoud staan.  

Bomen die goed worden gesnoeid, groeien meestal goed.  
 

 Dat verwijst naar eerder genoemde  zelfstandig naamwoorden met het lidwoord het.  

Ik keek naar het bord dat voor de helft beschreven was. Blijkbaar had ik 

het toch niet helemaal begrepen. Want mijn verslag van de praktijkles, dat 

vol fouten zat, moest ik opnieuw maken.  

Wat (4) 

 Wat verwijst naar een hele zin en kan niet vervangen worden door ‘dat’.  

We gingen op excursie naar het voedselbos, wat een leerzame activiteit 

was.  

 Wat verwijst naar een eerder genoemde dat / datgene:  

Datgene, wat hij me niet vertelde, kon ik natuurlijk ook niet vergeten.  

(Dat) Wat die student deed, kon ik niet tolereren. Wat je zegt, moet je 

waar kunnen maken / Dat wat je zegt, moet je waar kunnen maken. (Soms staat 

‘dat’ niet letterlijk in de zin, maar kun je het er wel bij denken. Dat / datgene zit dan ingesloten in het ‘wat’.)  
 

 Wat verwijst naar een onbepaald voornaamwoord: alles, niets, iets, veel.  

Alles wat hij onderneemt, lukt hem. Nieuwe dingen uitproberen is iets wat 

hij heel graag doet.  

 Wat verwijst naar een overtreffende trap.  
Het beste wat ik voor je kan doen om je licentie in orde te maken, is naar Noordhoff bellen.  

 
‘Dat’ en ‘wat’ kunnen tot verschillende betekenissen in een zin leiden: 

Zij gaan naar het feest dat hij leuk vindt. 

Zij gaan naar het feest, wat hij leuk vindt.  
 
Nog meer over het gebruik van verwijswoorden 
 

 Het-woorden: verwijzen met > dat (veraf), dit (dichtbij), het, zijn.  

Het managementteam heeft zijn studenten gevraagd om suggesties.  

Het binnenplein moet zijn mooie omlijsting terugkrijgen.  

Het team heeft zijn docenten daarover ingelicht.  

 De-woorden mannelijk: verwijzen met > deze (dichtbij), die (veraf), hij, hem, zijn.  

We hebben de praktijkruimte opgeruimd en nu ziet hij (deze, die) er weer 

goed uit.   
 De-woorden vrouwelijk: verwijzen met > deze, die, zij, ze en haar.  

De regering heeft haar besluit over de CO2-uitstoot uitgesteld.  

Zij moet de alinea die gaat over de natuurgebieden nog aanpassen.  
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Het kabinet heeft erover vergaderd, maar het heeft nog niets besloten.  

 Meervoud: verwijzen met > zij (ze), die, deze, hen, hun  
 
Veel studenten gebruiken ‘haar’ te pas en te onpas, maar alleen bij vrouwelijke de- woorden gebruik je 
‘haar’.  
 

 
Jou / Jouw / Jouwe 
 
Een bezittelijk voornaamwoord geeft bezit aan. Het geslacht komt overeen met het woord waarnaar 
wordt verwezen. Let op het verschil tussen bezittelijk voornaamwoord en persoonlijk voornaamwoord. 

mijn, jouw, zijn, haar, uw 

de mijne, de jouwe, de zijne, de hare 

Het meisje heeft haar hele leven last gehad van haar geringe lengte.  

De uitsmijter heeft zijn gehele leven plezier gehad van zijn forse postuur.  

De gemeenteraad heeft dat in zijn laatste vergadering besloten. 
 

Dit is jouw tas. Die tas is van jou.  

(Jou tas is duur / Deze tas is van jouw : zijn beide dus fout!) 

Ik heb mijn boek vergeten. / Ik heb me vergist.  
(Ik heb me boek vergeten. / Ik heb mijn toch niet vergist: zijn beide dus fout!) 

 

Me moeder / mijn moeder (filmpje) 
 

 
Hun / zij    Hun / hen  (meervoudvorm) 
 
Zij: = onderwerp in een zin.  

De eigenaren van de tuinderij hadden geen tijd meer om de boel bij te 

houden. Zij hebben geen tijd en daarom besloten zij met de zaak te 

stoppen.   
( * ‘Hun hebben geen tijd’ is fout!!! “Hun hebben dat gedaan”. (Hullie hebben dat gedaan.) Dat is dialect. Correct ABN = Zij 

hebben dat gedaan.) 

 
Hun: = bezittelijk voornaamwoord (meervoudvorm):   

Toen ze stopten met de tuinderij hebben ze alle planten aan hun trouwe 

klanten gegeven.  
Hun: = meewerkend voorwerp zonder voorzetsel:  

De eigenaar gaf hun nog enkele goede tips voor het onderhoud.  
Hen: = na een voorzetsel:  

De firma ging met hen in zee. Dat was een mooi gebaar, want je kunt dat 

niet van hen verwachten.  (Let op: De firma ging met hun in zee. Dat kun je niet van hun verwachten = fout!)  

Hen: = lijdend voorwerp:  

Nu bellen de trouwste gasten hen enkele keren per week op. Wat ze op 

prijs stellen, want ze hebben nu immers alle tijd.   (* In spreektaal wordt ‘hen’ vaak 

vervangen door ‘ze’. Dat maakt de betekenis van een zin soms wel onduidelijk.)  (Gebruik het neutrale ‘ze’ bij dieren en dingen. 
Geef ze (de honden) te eten. Zet ze (de dozen) maar in het magazijn).  

 
Hun / hen (filmpje) 
Hun / hen (filmpje)II 
Hun /  hen (filmpje) 

https://www.youtube.com/watch?v=3f6ESRnFTdw
https://www.youtube.com/watch?v=kawikrav0uk&feature=em-uploademail
https://www.youtube.com/watch?v=FcflyG-93XM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=kawikrav0uk
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Bezitsvorm 
Er is nog een andere manier om bezit aan te geven in de Nederlandse taal. Namelijk door een s vast te 
schrijven aan een naam. Je schrijft dan een –s vast aan het grondwoord 
Voorbeelden:  

 Koens auto > de auto van Koen.  Marijkes jas > de jas van Marijke 

 Nederlands agrarische sector > de agrarische sector van Nederland.   

 Vaders raad > de raad van mijn vader.  
 
Ook bij woorden met een lange klank die uit meer letters bestaat, schrijf je de –s er gewoon aan vast. 
Ook als je een  é met een lange klank (dus met een accent) hebt op het einde van een woord plak je de 
–s er gewoon aan vast: 
Voorbeelden: 

 Sophies jurk 

 Renés werk 
 
Eindigt het woord op een (lange) klinker (zonder accent) dan zet je er een apostrof tussen: 
Voorbeelden 

 oma’s tas 

 mama’s lieveling 
 
Eindigt het woord op een sisklank die je uitspreekt dan volstaat alleen de apostrof: 

 Hans’ fiets     Inez’ fiets    Clarence’ doelpunt    Mulisch’ boeken 
 

Kwesties 
 

Als - Dan 
Als en dan zijn voegwoorden van vergelijking.  

Meestal staan ze voor een zelfstandig naamwoord. Maar ze kunnen ook voor een persoonlijk 

voornaamwoord staan. In de combinatie met een persoonlijk voornaamwoord gaat het vaak fout. Want 

is het nu groter dan ik of groter dan mij? Zet er een werkwoord achter en je doet het automatisch goed. 

Maak de zin dus ‘langer’. Pas dit dan ook toe! 

Als gebruik je bij de stellende trap, wanneer twee zaken met elkaar worden vergeleken die gelijk zijn 

aan elkaar. Je gebruikt dan dezelfde vorm als de standaardvorm van een bijvoeglijk naamwoord: hoog, 

groot. Je gebruikt ‘als’ ook na het woordje: zo en varianten daarop.  

Die boom is even hoog als dat huis. 

Koen is even slim als Pim.   

Die docent is zo dom als een ezel. (denk: net zo dom als ; even dom als; precies als) 

De vraag was driemaal zo groot als het aanbod.  

Hij geeft het net zo graag aan jou als aan mij.  

 
Dan gebruik je bij de versterkende trap: vaak herkenbaar aan –er: hoger dan, dommer dan, beter 
dan. De zaken die worden vergeleken verschillen van elkaar in een eigenschap. Je gebruikt ‘dan’ ook 
bij woorden als meer en anders / andere. (Je duidt daarmee immers een verschil aan.) 
 

Het karakter van mij is heel anders dan dat van mijn tweelingzus.  

Hij geeft het boek liever aan jou dan aan mij.  

Sofie typt sneller dan ik. (denk erachter: dan ik typ)  
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Ik was er vanmorgen eerder dan jij.  (denk: dan dat jij er was)  

Mijn ouders waren er tien keer sneller dan wij.  (denk: er waren) 

 
Formuleerfouten (filmpje) 
Als dan (filmpje) 
Als dan (filmpje Klokhuis) 
 

 
Beiden - Beide  
enkelen - enkele / allen - alle / tallozen - talloze / velen - vele / meesten - meeste 
Deze woorden zijn onbepaalde telwoorden.  
Voor het schrijven zijn er twee voorwaarden, 
1. Je schrijft alleen een meervouds –n als het gaat om personen  
2. EN de woorden zelfstandig worden gebruikt. Achter het voornaamwoord staat dan geen zelfstandig 

naamwoord en ook in gedachten kun je het niet aanvullen met een zelfstandig naamwoord dat in de 
directe context wordt gebruikt. (Je kunt er dus geen zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of uit de 
zin die er meteen aan voorafgaat, bij denken).  

Voorbeelden: 

Slechts enkelen kozen ervoor om zich te laten uitkopen.  

De meesten kiezen er uiteindelijk niet voor, omdat ze gewoonweg houden 

van de omgang met hun dieren 

Sommigen zijn hun keuze nog aan het overdenken.  
(verwijzing naar personen én zelfstandig gebruikt. Er staat geen zelfstandig naamwoord bij. Dus met –n). 

 
Gebruik je deze onbepaald voornaamwoorden als bijvoeglijk naamwoord (voorbeeld: alle mensen) 
dan schrijf je alleen een –e. Dat geldt ook als het zelfstandig naamwoord in de directe omgeving staat 
of erbij kan worden gedacht.  
Voorbeelden: 

Vele boeren denken na over het uitkopen van hun bedrijf.  

Beide zonen willen echter het melkveebedrijf voortzetten.  
(verwijzing naar personen, maar niet zelfstandig gebruikt. Er staat een zelfstandig naamwoord bij – boeren / zonen - en het is 
gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord daarbij, dus zonder -n)   
 

Sommige boeren gingen over op tuinieren, andere gaven er de brui aan.  

Talloze boeren trokken naar het Malieveld, terwijl slecht enkele op hun erf 

achterbleven.  
(je kunt er boeren bij denken, dat staat in het eerste deel van de zin. Deze verkorte formulering van een zin heet samentrekking)  

 
Je schrijft sowieso alleen een –e als je verwijst naar zaken. Dus als je dergelijk woorden gebruikt bij 
planten, dieren, dingen.  

Helaas konden er slechts enkele aanvragen worden gehonoreerd.   

Vele emissies gaat het dan ook niet schelen.  
 
INSTINKERS:  

Sommigen van de studenten begrepen daar niks van. (Sommigen is de kern; van de 

studenten is een bijvoeglijke bepaling en die kun je even makkelijk weglaten. Sommigen is hier zelfstandig gebruikt).  

Sommige studenten waren te laat, andere te laat. (In het tweede deel is studenten 

weggelaten, maar je kunt het er moeiteloos bij denken.  Dit is een samentrekkingsvorm. Sommige en andere zijn in beide 
zinsdelen bijvoeglijk gebruikt bij studenten (zelfstandig naamwoord). Sommigen is hier dus niet zelfstandig gebruikt) 

  
Sommige / sommigen (filmpje) 

Sommige/ Sommigen (filmpje 2) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rtHyy649GaA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SqOXeoSPNgY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=r6-he3wHv_4&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=cECgJzxBYOI
https://www.youtube.com/watch?v=A1TLk5lrygo
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LEESTEKENS / INTERPUNCTIE 

 
Heel veel fouten worden gemaakt door het onzorgvuldig omgaan met de leestekens! 
 

Over het gebruik van de hoofdletter hebben we het al gehad bij het onderdeel zelfstandig 
naamwoorden. Iedere zin begint eindigt in principe met een hoofdletter en eindigt met een punt. Doe dit 
dan ook. Bij een vraag zit de punt verwerkt in het vraagteken en bij een uitroep zit de punt verwerkt in 
het uitroepteken. Achter een vraagteken of uitroepteken komt daarom geen punt meer te staan.  
 
Dubbele punt 
Behalve een punt bestaat het leesteken dubbele punt. Een dubbele punt gebruik je om: 

1. Een directe rede ofwel citaat in te leiden.  (Niet bij slechts één woord of enkele woorden) 
2. Als een vraag of opmerking wordt weergegeven zonder aanhalingstekens. 
3. Een dubbele punt wordt ook gebruikt voor gevoelens  weergegeven.  
4. Voor een uitleg, verklaring, aankondiging of omschrijving. 
5. In korte zinnen met een advies of conclusie.  
6. In plaats van ‘want’/ ‘namelijk’; bij plaats en tijd. Bij een opsomming. 

 

1. Sanne vroeg: “Heb je nog iets van Hasper gehoord?” (directe rede) 

2. De assistent antwoordde niet op de vraag: is de patiënt beter geworden 

door het slikken van het medicijn? 

3. Ik vind Sanne niet prettig: ze kletst me te veel.  

4. De inbreker ziet er als volgt uit: hij draagt een donkere broek, …. 

5. Samenvattend: een sterk betoog.  

6. Ik ga naar huis: ik heb het nog druk. Vergeet niet de datum van mijn 

feestje: 16 januari om 22.00 uur. Plaats: ’t Dorpshuis. Ik zorg voor het 

natje en het droogje: wijn, bier, chips en pizza’s. 
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Aanhalingstekens 
Die gebruik je om de directe rede, citaten (dat wat letterlijk wordt gezegd) weer te geven. Een citaat 
wordt voorafgegaan of gevolgd door het werkwoord ‘zeggen’ of varianten daarop. Bijvoorbeeld: 
antwoorden, vragen, vertellen. Begint een zin met een citaat, dan vervalt de punt. Eindigt het in een 
vraag of uitroep, dan blijft de punt staan. Wordt een citaat onderbroken, dan staat de komma buiten de 
aanhaling. Sluit het citaat de zin af, dan sluiten aanhalingstekens de zin af. Kijk goed naar de voorbeelden en/of 

beluister het filmpje. 

 

“Ik drink liever koffie dan thee”,  zei Janneke. 

“Weet je al wat voor cadeau je krijgt?”, vroeg Mieke. 

“De cliniclown”, vervolgt Janneke, “leek mij wel een passend cadeautje.”  

“Het is echt waar. Ik heb vanmorgen nog gebeld”, riep Jan. “Waarom denk 

je dat ik lieg?” 

Jeroen zei: “Ik ga morgen met vrienden roeien.” 
 
Voor het weergeven van gedachten gebruik je geen dubbele aanhalingstekens:  

Wat duurt deze les lang dacht de student.  

 

Enkele aanhalingstekens gebruik je als zelfnoemfunctie van een woord of begrip: het woord ‘leuk’ 

kun je beter niet gebruiken in wetenschappelijke teksten. Of als je iets zogenaamd 

bedoeld of als woorden een speciale status uitdrukken. Die ‘vlinders in mijn buik’ duurden 

wekenlang. Enkele aanhalingstekens gebruik je ook om aan te geven dat het om een titel van een 

publicatie gaat. Je kunt er echter ook voor kiezen om de titel dan cursief te zetten.  
 
Citaat (filmpje) 
 
Komma 
De komma heb je na de punt en hoofdletter het meeste nodig. Er zijn komma’s die per se moeten of 
juist niet mogen.  
 
Een komma moet: 
1. Tussen de leden van een opsomming, waarbij je de komma moet kunnen vervangen door het 

woordje ‘en’. Je schrijft ook een komma tussen gelijkwaardige bijvoeglijke naamwoorden (de 
volgorde van de bijvoeglijke naamwoorden heeft geen betekenis; ze zijn onderling verwisselbaar).  

Ik zit op voetbal, hockey en paardrijden. Ik houd van blauwe, gele, groene 

bloemen. De studenten vonden de docent een energiek, deskundig, 

nauwkeurig mens.  
2. Tussen twee gezegden in een samengestelde zin. Dus tussen twee werkwoorden die tot 

verschillende zinnetjes behoren.  

Als jij de hond uitlaat, bak ik alvast de pannenkoeken 
3. Voor een voegwoord.  Uitzondering: geen komma bij ‘en’ 

   Dat vind ik een goed idee, want dan zijn we op tijd klaar. 
3. Na een bijvoeglijke bijzin. Een bijvoeglijke bijzin is een bijzin die hoort bij een zelfstandig 

naamwoord. Deze geeft extra informatie over datgene waar het over gaat en de informatie kan 
worden gemist. Je schrijft ook een komma voor en achter een bijstelling (dat is een kleine 
toevoeging bij het voorgaande zelfstandig naamwoord). 

De voetballers, die in gedachten het kampioenschap al vierden, verloren 

met drie-nul. (bijvoeglijke bijzin) 

Hans, mijn collega, schildert prachtige portretten. (bijstelling) 

4. Achter en /of voor een aangesproken persoon.  

https://www.youtube.com/watch?v=WxBt2DxZybc&t=11s
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“Mark, geef jij iedereen een glas drinken?” 

“Heb ik u, mevrouw Jansen, echt verkeerd begrepen?” 
5. Achter een uitroep.  

“Jeetje, wat vervelend!” “Help, ik verdrink!” 
6. In een lange zin.  Maak zinnen niet te lang. Je kunt er dan beter meerdere zinnen van maken.  

    Het is een misvatting (pauze), dat jongeren niet nadenken over hun toekomst. 

 
Door gebruik van een komma kan de betekenis van een zin veranderen: 

De studenten die zijn geslaagd, krijgen een diploma. (alleen die studenten) 

De studenten, die geslaagd zijn, krijgen een diploma. (alle studenten) 
 

Formuleren 

Kwestie foutieve samentrekking 
Bij een samentrekking voeg je woorden, woordgroepen of woorden samen om herhaling te voorkomen.   
Voorbeelden: 

Jan las een brief en Karel schreef een brief. = Jan las en Karel schreef een brief.  

De uitvoerende macht en de rechterlijke macht. = de uitvoerende en rechtelijke macht. 

Opmerkingen en aanmerkingen = op- en aanmerkingen.  

 
Of je zaken mag samentrekken hangt af van vijf voorwaarden: 
1. De weggelaten woorden hebben dezelfde functie. 
2. De weggelaten woorden hebben dezelfde vorm. 
3. De weggelaten woorden hebben dezelfde betekenis. 
4. De weggelaten woorden hebben hetzelfde getal (enkelvoud of meervoud). 
5. De weggelaten woorden staan op de juiste plaats ten opzichte van de persoonsvorm.  
Dit is een onderdeel waarbij je moet kijken naar de functie van een zinsdeel in de zin: je hebt dan te 
maken met zinsontleding. 
 
Voorbeelden: fout / goed 

De directeur heeft de student (lijdend voorwerp) op spijbelen betrapt en 

een berisping gegeven. (Het weggelaten hem / aan hem is meewerkend voorwerp: de samentrekking voldoet 

daarom niet aan regel 1; dezelfde functie hebben. Je moet dus schrijven  

De directeur heeft de student op spijbelen betrapt en hem een berisping 

gegeven.  

 

Zij heeft hem opgebeld en gezegd dat het weer aan is. (Het weggelaten hem / aan hem 

is meewerkend voorwerp: de samentrekking voldoet daarom niet aan regel 1; dezelfde functie hebben. Je moet dus schrijven  

Zij heeft hem opgebeld en hem gezegd dat het weer aan is.  

 

Het boek (onderwerp) interesseert hem niet en leest hij daarom niet. (het 2e 

weggelaten het boek is lijdend voorwerp: de samentrekking voldoet niet aan regel 1; dezelfde functie hebben. Je moet dus 
schrijven  

Het boek interesseert hem niet en daarom leest hij het niet.  

 

Hij had zich een blaar gelopen en nu genoeg van wandelen. (‘had’ in de 1e zin is 

hulpwerkwoord bij gelopen en het weggelaten had in de 2e zin is zelfstandig werkwoord in de uitdrukking ‘genoeg hebben van 
iets’. De samentrekking voldoet niet aan regel 2. Je moet dus schrijven  

Hij had zich een blaar gelopen en had nu genoeg van wandelen. 
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Kees heeft een sportfiets en zes keer de Alpe d’Huez beklommen. (‘heeft’ in de 

1e zin is zelfstandig werkwoord en het weggelaten heeft in de 2e zin is een hulpwerkwoord bij het zelfstandig werkwoord 
beklimmen. De samentrekking voldoet niet aan regel 2. Je moet dus schrijven  

Kees heeft een sportfiets en hij heeft daarop zes keer de Alpes d’Huez 

beklommen.  

 

Mijn vriend is mijn maatje, maar vertel ik toch niet alles wat ik op mijn 

hart heb. (In de 1e zin  staat de persoonsvorm in de 3e persoon enkelvoud (‘is’ pv bij het onderwerp ‘mijn vriend’, in de 2e 

zin staat de persoonsvorm in de 1e persoon enkelvoud: ‘vertel’ bij het onderwerp ‘ik’) De samentrekking voldoet niet aan regel 2. 
Je moet dus schrijven  

Mijn vriend is mijn maatje, maar ik vertel hem toch niet alles wat ik op 

mijn hart heb. 

 

Sinterklaas had een mijter op en drie borrels. Eerst zette hij koffie en 

toen de tv aan. (Op hebben en ophebben / zetten  / aanzetten / verschillen hier in betekenis; de samentrekking 

voldoet daarmee niet aan regel 3.  Je moet dus schrijven  

Sinterklaas had een mijter op en hij had drie borrels op. Eerst zette hij koffie en 
daarna zette hij de tv aan.  
 

Zij gaf hem een knipoog en mij de bons. Ze nam het geld en de benen. Ik 

liep eerst te balen en daarna een ommetje. (Een knipoog geven en de bons geven is een 

betekenis verschil – letterlijk en figuurlijk - en voldoet niet aan regel 3. Je moet dus schrijven  

Zij gaf hem een knipoog en daarna gaf ze mij de bons. Ze nam het geld en 

daarna nam ze de benen. Ik liep eerst te balen en daarna liep ik een 

ommetje.  
 

Graag willen wij u ontvangen en hopen dat u komt. ( De eerste zin begint niet met het 

onderwerp maar met een ander zinsdeel. Daardoor staat in de 1e zin het onderwerp correct na de persoonsvorm. De 2e zin is 
een hoofdzin en daarin staat het onderwerp voor de persoonsvorm. Bij een samentrekking moet de volgorde onderwerp-
persoonsvorm hetzelfde zijn. Onderwerp en persoonsvorm moeten op dezelfde plaats staan in de beide zinnen en dat is niet zo. 
De formulering voldoet niet aan regel 5. Je moet dus schrijven  

Graag willen wij u ontvangen en wij hopen  dat u komt.  
 

Kwestie dubbele ontkenning 
Combineer je het woord ‘niet’ met het woord ‘geen’ of ‘nooit’ dan ontstaat een dubbele ontkenning en 
daarmee zeg je feitelijk het tegenovergestelde van wat je bedoelt. Dat gebeurt ook wanneer je een 
ontkennend werkwoord combineert met het woordje ‘niet’. Denk aan werkwoorden als voorkomen en  
verbieden. 
 

Ik heb nooit geen tijd. = Ik heb altijd tijd.  

Ze hebben nergens niemand gezien. = Ze hebben iemand gezien.   

Daar hebben wij nu niets geen zin in = Daar hebben wij nu juist erg zin in.  

Hij ontkende dat hij dat niet had gedaan. = Hij gaf toe dat hij het had gedaan. 

De politie trachtte te voorkomen dat er niets gebeurt. = huh? 

Evenmin als zijn broer slaagde hij er niet in zijn rijexamen in één keer te 

halen. = ?  
 

Veel woorden krijgen een tegengestelde betekenis door toevoeging van een voorvoegsel. Die 
voorvoegsels geven een ontkennend of bevestigend aspect aan een woord of zin. Ook achtervoegsels 
kunnen een tegengesteld effect geven. Controleer bij gebruik of je zegt, wat je wilt zeggen.  
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Voorvoegsels Betekenis Voorbeeld 

a-, ab- niet asociaal, absent 

anti- tegen antipathie, antigriepprik, antibacterieel,  

contra- tegen contraspionage, contraproductief,  

de- slecht, naar beneden defect, degradatie 

des- niet, geen desinteresse 

dis- verkeerd, niet discontinu, diskwalificatie 

e-, ex- uit emigrant, evacueren, export    ex-vriendin  (bij ex gebruikt je een verbindingsstreepje) 

her- opnieuw heropvoeding, herstellen 

-loos zonder radeloos, tijdloos, waardeloos, eindeloos, liefdeloos, foutloos 

mis- verkeerd misoogst, mislukt 

non- niet non-verbaal gedrag, non-fictie, (bij non gebruik je een verbindingsstreepje) 

on- niet oninteressant, onopvallend, ondankbaar, onwaarschijnlijk,onhandig,  

over- te veel overspannen 

 
Let ook op de plaats van het woordje niet bij het bepalen van de betekenis van een zin: De tuinman heeft het gazon niet helemaal 
gemaaid. De tuinman heeft het gazon helemaal niet gemaaid.  
 

Kwestie: tautologie, ofwel je gebruikt verschillende woorden die dezelfde betekenis hebben (en tot 
dezelfde woordsoort behoren). Dubbelop zogezegd. Bekende vormen zijn: 
 

tautologie  pleonasme (de betekenis zit al in het andere woord)  

iets gratis cadeau krijgen van d.d. vooraf waarschuwen tot later uitstellen 

maar + echter mogelijk zijn + misschien iets opzettelijk uitlokken weer hervatten 

nu  + onmiddellijk dikwijls + vaak gratis geschenk nieuwe aanwinst 

reeds + al tot onze spijt + helaas aanwezige bezoekers moeilijke impasse 

direct + meteen  valse voorwendsels noodzakelijke behoefte 

correct gebruikt: versterkende uitdrukking:  
vast en zeker, pracht en praal 

omhoog stijgen ronde cirkel 

 

Kwestie: contaminaties. Versmeltingen of versprekingen of door elkaar halen van twee woorden, 
zegswijzen of zinnetjes met dezelfde inhoud. 
 

afprinten  = afdrukken + printen 
uitprinten = uitdraaien + printen 

zich verexcuseren = zich excuseren + zich verontschuldigen 

bekritiseren = beoordelen + kritiseren zich irriteren aan iets = iets irriteert + zich ergeren aan iets 

de oorzaak is te wijten aan = de oorzaak is + het is te wijten aan zo optimaal mogelijk = zo goed mogelijk + optimaal 

duur kosten = duur zijn + veel kosten zich bedenken = zich herinneren + bedenken 

met zich meebrengen = met zich brengen + meebrengen volgens onze mening = volgens ons + naar onze mening 

nachecken = nagaan + checken refereren naar = refereren aan + verwijzen naar 

onderdeel uitmaken van = deel uitmaken van + onderdeel zijn van over het algemeen = over het geheel + in het algemeen 

opstarten = starten + opzetten uitselecteren = selecteren + uitzoeken 

overnieuw = over + nieuw verzenden = versturen + zenden 

rondcirculeren = rondgaan + circuleren zich beseffen = zich realiseren + beseffen 

refereren aan = refereren aan + verwijzen naar baat hebben met = baat hebben bij + je voordeel doen met 

 
Voorbeelden  

Die auto was heel duur. Die auto kostte veel. (Niet: die auto kostte duur) 

 

Ik realiseer me dat ik ongelijk heb. Ik besef dat ik ongelijk heb. (Niet: Ik besef me 

dat ik ongelijk heb)  

 

Dat brengt een hoop gedoe met zich. Dat brengt een hoop gedoe mee. (Niet: 

Dat brengt een hoop gedoe met zich mee) 

 

De student kreeg toestemming zijn tentamen over te maken. De student 

kreeg toestemming zijn tentamen opnieuw te maken (Niet: De student kreeg toestemming 

zijn tentamen overnieuw te maken). 
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De stagiair mocht bij dat bedrijf alleen maar bonnen selecteren. De 

stagiair mocht alleen zaken uitzoeken. (Niet: de stagiaire mocht bij dat bedrijf alleen maar bonnen 

uitselecteren) 

 

We proberen ons optimaal in te zetten. We proberen ons zo goed mogelijk 

in te zetten. (Niet: we proberen ons zo optimaal mogelijk in te zetten) 

 

Ik erger me aan taalfouten. Het irriteert mij dat er taalfouten staan. (Niet: Ik 

irriteer me aan taalfouten) 


