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Antwoorden grammatica 

 

Oefening 1 

1. Gaat u naar huis? 

2. We spreken Nederlands in de les. 

3. Ik ben Carla. Hoe heten jullie? 

4. Robert woont in een dorp. 

5. Heb je kinderen? 

6. De docent komt te laat. 

7. Wat doen jullie vanavond? 

8. Ik ben psycholoog. 

9. Mijn broer werkt in een supermarkt. 

10. Hij ontmoet zijn collega’s in de kantine. 

11. We zitten vandaag in lokaal 1.10. 

12. Ik ken mijn man vijf jaar. 

13. Studeren jullie Spaans? 

 

Oefening 2 

1. We gaan morgen naar de les. 

2. Ben / Heet / Ken jij Maria? 

3. Ik werk drie dagen per week. 

4. Michel is Nederlander. 

5. Wat doen jullie zaterdag? 

6. Ik ken Jaap twee jaar. 

7. De studenten zitten in de kantine. 

8. Woon / Werk / Studeer jij in Nijmegen? 

9. Rob studeert / werkt aan de universiteit Groningen. 

10. Spreekt / Begrijpt u Nederlands? 

 

Oefening 3 

1. John danst met Karin. 

2. We kopen een museumjaarkaart voor Betty. 

3. Ik houd van actiefilms. 

4. Geef jij Caroline een groot cadeau? 

5. De les begint om 13.00 uur. 

6. Hoe laat moeten jullie naar huis? 

7. Kunnen jullie me helpen? 

8. Hoeveel kaartjes krijgt u op uw verjaardag? 

9. We horen klassieke muziek. 

10. Hij mist zijn vrienden in Australië. 

 

Oefening 4 

1. Sta je al lang buiten? 

2. Hij voelt zich niet goed. Hij gaat naar bed. 

3. Ik neem een kopje thee en een plakje cake. 

4. Mirjam ruilt de cd. Ze heeft het bonnetje nog. 

5. Wat vindt u van Nederland? 

6. Wim wordt morgen 32 jaar. 

7. Willen jullie een extra oefening? 

8. Ik zoek mijn pen. 

9. We reizen op maandag met de trein. 

10. Pakken jullie de boeken? 
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Oefening 5 

1. Heb / Zoek je een vriendin? 

2. ’s Ochtends drink / neem ik een kopje koffie. 

3. Haar zus houdt niet van chocola. 

4. Mijn broer woont / werkt / studeert in een grote stad. 

5. In mei doe ik eindexamen. 

6. We vinden Amsterdam een mooie stad. 

7. Koop / Heb / Maak jij een cadeautje voor Ahmed? 

8. Ik zit in de trein. 

9. De film begint om 20.30 uur. 

10. Spreken / Begrijpen / Studeren jullie Engels? 

11. We kopen / maken / hebben een cadeautje voor Ellen. 

12. Ik neem een kopje thee met een stukje taart. 

13. De computer staat op tafel. 

14. Hoe oud wordt / is je moeder vandaag? 

 

 

Oefening 6 

1. Op zaterdag doe ik altijd boodschappen. 

2. Woon je in de Palmstraat? 

3. Mijn broer helpt me met mijn huiswerk. 

4. Maria past de rode jurk. 

5. Komen jullie uit Engeland? 

6. Twee keer per jaar winkelen Simone en Mila in Haarlem. 

7. Ik ben nu aan de beurt! 

8. Zondag gaan we naar Den Haag. 

9. Wat zegt u? 

10. Vanavond kijkt Willem televisie. 

 

Oefening 7 

1. Zal ik je helpen? 

2. Jullie mogen met pen schrijven. 

3. Thomas kan niet naar de les komen. 

4. Carolien wil naar Australië gaan. 

5. We moeten oefening 12 en 13 maken. 

6. Mag ik om 16.00 uur naar huis gaan? 

7. Zullen we vanavond naar een café gaan? 

8. U kan / kunt goed dansen. 

9. Ik wil sociologie studeren. 

10. Je moet op tijd komen. 

 

Oefening 8 

1. Aan het eind van de cursus moeten jullie een toets maken. 

2. Willen jullie een biertje? 

3. Jongeren onder de 16 jaar mogen geen alcohol kopen. 

4. Mijn neef kan goed zingen. Hij zingt in een koor. 

5. We willen / kunnen zondag naar het Van Gogh Museum gaan. 

6. Monique kan goed Frans spreken. 

7. Zullen we vrijdagavond naar de bioscoop gaan? 

8. Ik moet morgen naar de dokter. 

9. Kunnen / Willen jullie me helpen? 

10. Mag / Kan ik het raam opendoen, alstublieft? 
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Oefening 9 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Ik wil in juni naar Haarlem gaan. 

2. Nee, ik kan niet zwemmen. 

3. De docent moet het huiswerk corrigeren. 

4. Ja, je mag het huiswerk een dag later inleveren. 

5. We kunnen donderdagavond naar de bioscoop gaan. 

6. Ja, ik moet hard werken. 

7. Ik wil morgen met Chris winkelen. 

8. Ja, ik kan al goed Nederlands spreken. 

9. Ja, ik kan heel goed koken. 

10. Nee sorry, die heb ik zelf nodig. 

 

Oefening 10 

1. Catharina heeft haar tante gebeld. 

2. Ik heb een uur op je gewacht. 

3. Hebben jullie samen aan deze oefening gewerkt? 

4. Vroeger heeft hij Italiaans gestudeerd. 

5. Hoe lang heb jij in Amerika gewoond? 

6. We hebben veel nieuw vocabulaire geleerd. 

7. Hij heeft zijn huiswerk niet gemaakt. 

8. Hebt u vanochtend naar de radio geluisterd? 

9. Je hebt lekker gekookt. 

10. In de kantine hebben we over het feest gepraat. 

 

Oefening 11 

1. Voor zijn verjaardag heeft hij een nieuwe fiets gehad. 

2. Wat heb jij Karin voor haar verjaardag gegeven? 

3. We hebben donderdagavond alle boodschappen gedaan. 

4. Ik heb gisteravond pizza gegeten. 

5. Hebt u die nieuwe film met Tom Cruise gezien? 

6. Gisteren heeft Max vier uur televisie gekeken. 

7. Wanneer hebben jullie de directeur gesproken? 

8. Ik heb een lekker glaasje wijn gedronken. 

9. Jan heeft de krant al gelezen. 

10.Mijn oma heeft me een leuke brief geschreven. 

 

Oefening 12 

1. In augustus heeft Anton eindexamen gedaan. 

2. Ik heb mijn vriendin in Argentinië een brief geschreven. 

3. Hebt u lekker gegeten? 

4. Eerst heeft ze haar kinderen naar school gebracht. 

5. Heb je op het feestje bier gedronken? 

6. Vannacht heb ik maar vijf uur geslapen. 

7. Bij het eten hebben we een glaasje rode wijn genomen. 

8. Ik heb vroeger veel problemen gehad. 

9. Waar hebt u dit boek gekocht? 

10. We zijn met de auto naar Den Haag gegaan. 

11. Hebben jullie aan haar verjaardag gedacht? 

12. Hij heeft zondagavond naar een documentaire gekeken. 

13. Mijn broers hebben me voor mijn huwelijk een mooi cadeau gegeven. 

14. Heb je dat artikel gelezen? 

15. Eline en Claire zijn met het vliegtuig naar Nederland gekomen. 
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16. Van mijn ouders heb ik een museumjaarkaart gekregen. 

 

Oefening 13 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Mijn man heeft gisteravond gekookt. 

2. Ik ben zaterdag om tien uur opgestaan. 

3. Ik ben zondag om elf uur naar bed gegaan. 

4. Ik ben na de vorige les naar huis gegaan. 

5. Ik heb vorige maand voor het laatst nieuwe kleren gekocht. 

6. Ik ben in 2008 naar Nederland verhuisd. 

7. Ik heb vanochtend mijn tanden gepoetst. 

8. Ja, ik heb weleens erwtensoep gegeten. 

9. Ik ben gisteren in Delft geweest. 

10. Ik ben met de fiets naar de les gekomen. 

11. Ik heb gisteravond mijn huiswerk gemaakt. 

12. Ik heb vanochtend een kopje thee gedronken. 

13. Ik heb zaterdagochtend boodschappen gedaan. 

14. Ik heb vroeger in Duitsland gewoond. 

 

Oefening 15 

1. Hebt u naar Nederlandse tv gekeken? Ja, ik heb gisteren naar Nederlandse tv 

gekeken. 

2. Bent u naar de film gegaan? Nee, we zijn thuis gebleven. 

3. Hebt u veel gesport? Ja, vroeger heb ik veel gesport. Ik heb gebadmintond en 

gezwommen. 

4. Wat hebt u bij de lunch gegeten? Ik heb een broodje kaas gegeten. 

5. Wat hebt u bij het eten gedronken? Ik heb een glaasje water gedronken. 

6. Hebt u een muziekinstrument gespeeld? Ja, ik heb vroeger klarinet gespeeld. 

7. Hebt u naar de Nederlandse radio geluisterd? Ja, ik heb vanochtend naar de 

radio geluisterd. 

8. Hebt u in het weekend gewandeld? Nee, ik heb dit weekend niet gewandeld. 

Ik heb gefietst. 

9. Hebt u weleens een wedstrijd verloren? Ja, ik heb vaak wedstrijden verloren, 

maar ik heb ook wedstrijden gewonnen. 

10. Bent u naar uw werk of studie gefietst? Ja, ik ben vandaag naar mijn werk 

gefietst. 

 

Oefening 16 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Ik heb vroeger in een dorp in Indonesië gewoond. 

2. Ik ben drie maanden geleden naar Nederland verhuisd omdat mijn partner 

hier woont. 

3. Ik heb een woning gekocht. 

4. Ik heb mijn woning geschilderd omdat ik niet van paars houd. 

5. Met een vriendin, ik had haar opgebeld. 

6. Ja, ik ben met de fiets tegen een auto aan gereden. 

7. Nee, maar ik heb weleens vijftig euro verloren. 

8. Ja, ik heb afgelopen weekend met Peter en Saskia afgesproken. 

9. Ik ben met het vliegtuig naar Nederland gekomen. 

10. Ik ben vorig jaar bij de dokter geweest omdat ik oorpijn had. 

11. Ik ben een maand geleden in het ziekenhuis geweest omdat een vriend in het 

ziekenhuis lag. Ik heb hem bezocht. 

12. Ja, ik heb gisteren naar het journaal gekeken. 
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13. Ja, ik heb deze week gevoetbald. 

14. Ja, ik heb vroeger twee keer per week gevolleybald. 

15. Ja, ik heb gisteren rijst, vis en groente gegeten. 

16. Ja, ik heb afgelopen nacht prima geslapen. 

17. Nee, ik ben in het weekend niet veel buiten geweest omdat het veel heeft 

geregend. 

18. Ja, ik ben zaterdagavond naar de disco geweest. 

19. Ik ben vandaag om half acht opgestaan. 

20. Ik heb vaak met Ellen samengewerkt de afgelopen weken. 

 

Oefening 17 

1. Wat bedoelde hij met ‘Dat valt wel mee’? 

2. Ik dacht dat oefening 5 huiswerk was. 

3. Vroeger liepen we naar school. 

4. Gisteren had Tom hoofdpijn. 

5. Keken jullie vroeger ook naar Sesamstraat? 

6. Mijn opa heette Klaas. 

7. De les begon een kwartier eerder. 

8. Ik ontmoette mijn partner op vakantie in Griekenland. 

9. Zondag gingen we een dagje naar Maastricht. 

10. Hoe laat lagen jullie gisteren in bed? 

11. Voor zijn verjaardag kreeg hij een horloge van zijn vriendin. 

12. Wie hielp / hielpen jou vroeger met je huiswerk? 

13. Vroeger speelde mijn zus piano. 

14. Vincent van Gogh schilderde veel zonnebloemen. 

15. Vanochtend kwam ik te laat op mijn werk. 

16. Op vakantie genoten we van de rust en de zon. 

17. Erik legde de baby in bed. 

18. Snapte je de mop? 

19. Mijn oom reisde vaak naar verre landen. 

20. Vroeger hield ik van zoute drop, nu niet meer. 

 

Oefening 18 

1 Mijn moeder smeerde vroeger altijd mijn boterhammen. 

2 Ajax verloor gisteren met 3-2 van PSV. 

3 We stonden meer dan een kwartier in de regen. 

4 Fietste u vroeger weleens? 

5 Wat zeiden jullie tegen hem? 

6 In Spanje kocht / kochten ze een appartement vlakbij Barcelona. 

7 Toen ik klein was, speelde ik vaak met mijn vriendjes op straat. 

8 Vorig jaar sportte je nog twee keer per week. 

9 Toen mijn vader 61 was, werd hij opa. 

10 Vroeger at ik elke dag soep. 

11 Haar broer leek erg op zijn vader. 

12 De trein vertrok vijf minuten te laat. 

13 In de jaren ’60 studeerde mijn moeder aan de universiteit Leiden. 

14 Wat vertelde Eline je? 

15 Vorig weekend klusten we in ons nieuwe huis. 

16 Vroeger voetbalde Justin drie keer per week. 

17 Toen ik klein was, werkte mijn moeder twee dagen per week. 

18 Wat gaven jullie Saskia voor haar verjaardag? 

19 We vonden de film erg mooi. 

20 Moest u lang op de bus wachten? 
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Oefening 19 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Zullen we vanavond kip eten? 

2. Over tien jaar werk ik bij een bank. 

3. Ja, dat zal ik doen. 

4. Morgen gaan we naar het zwembad. 

5. Zullen we naar Rotterdam gaan? 

6. Vanavond ga ik met Peter squashen. 

7. Ik denk dat ik dan in Utrecht woon. 

8. Ik ga dit jaar met kerstmis naar mijn familie in Amerika. 

9. Nee, morgen kookt mijn vriend. 

10. Met Koningsdag gaan we naar Amsterdam. 

 

Oefening 20 

1. Als ik naar Tilburg ga, stap ik in Den Bosch over. 

2. Mila en Willem gaan zaterdagavond uit. 

3. Morgen maakt Elise de keuken schoon. 

4. Neem jij op vakantie je laptop mee? 

5. Als het weekend is, slapen we tot 11.00 uur uit. 

6. Doe even het licht aan! Het is zo donker. 

7. Wanneer brengt u de boeken terug? 

8. Kris komt zondagochtend op Schiphol aan. 

9. Stap snel in! De bus vertrekt zo. 

10. Omdat het koud is, doe ik het raam dicht. 

 

Oefening 21 

1. Vanochtend is hij om half zeven opgestaan. 

2. Als we hebben afgewassen / afgewassen hebben, drinken we koffie. 

3. Voor hun bruiloft heeft / hebben ze meer dan honderd gasten uitgenodigd. 

4. Karin zegt dat ze goed met je heeft samengewerkt / samengewerkt heeft. 

5. Wat heb je met Pieter afgesproken? 

6. Bij het station zijn we uitgestapt. 

7. Omdat ik jarig ben, heb ik taart voor iedereen meegebracht. 

8. Wie heeft de televisie uitgezet? 

9. Het is zo warm. We hebben onze jassen uitgedaan. 

10. Heb je je medicijnen ingenomen? 

 

Oefening 22 

Voorbeeld en van antwoorden: 

1. Ik trek een rode jurk aan. 

2. Ik heb eergisteren voor het laatst mijn huis schoongemaakt.  

3. Op een begrafenis moet ik mijn mobiele telefoon uitzetten. 

4. Ja, ik doe de deur dicht. 

5. Nee, we hebben het huiswerk nog niet bij de docent ingeleverd. 

6. Ja, je mag het raam opendoen. 

7. Ja, de trein is om 18.08 uur aangekomen. 

8. Er hebben zich drie mensen voor deze cursus ingeschreven. 

9. Nee, ik heb afgelopen jaar mijn huis niet opgeknapt. 

10. Nee, ik neem geen medicijnen in. 

 

Oefening 23 

1. De docent vergist zich vaak in de namen van de cursisten. 
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2. Ik erger me aan de hondenpoep op straat. 

3. Vandaag voelt Simone zich beter. 

4. Schrijven jullie je voor de volgende cursus in? 

5. Mila verheugt zich op het bezoek van haar vader. 

6. Willem scheert zich niet elke dag. 

7. Ik verslaap me bijna nooit. 

8. Als Mila naar een feest gaat, maakt ze zich altijd op. 

9. We verbazen ons over de lange files op de snelwegen. 

10. Herinnert u zich uw eerste schooldag nog? 

 

Oefening 24 

1. Vandaag heb je je niet goed geschoren. 

2. Sorry, ik heb me vanochtend verslapen. 

3. We hebben ons voor een computercursus aangemeld / We hebben ons 

aangemeld voor een computercursus. 

4. Hij denkt dat hij zich in het huisnummer heeft vergist / vergist heeft. 

5. Gisteravond heb ik me aan de harde muziek geërgerd / Gisteravond heb ik me 

geërgerd aan de harde muziek. 

6. Jullie hebben je aan veel Nederlandse eetgewoontes aangepast. 

7. Ik heb me over haar gezondheid veel zorgen gemaakt / Ik heb me veel                                                         

zorgen gemaakt over haar gezondheid. 

8. Ze vindt dat de kinderen zich niet goed hebben gewassen / gewassen 

hebben. 

9. Wanneer hebt u zich bij de administratie gemeld? / Wanneer hebt u zich bij de 

administratie gemeld? 

10. We hebben ons bij een sportschool ingeschreven/ We hebben ons 

ingeschreven bij een sportschool. 

 

Oefening 25 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Ik heb zin om vanavond naar de film te gaan. 

2. Wilma vindt het fijn om ’s ochtends te douchen. 

3. Zaterdag gaan we naar Schiphol om mijn broer op te halen. 

4. Karel gaat naar het postkantoor om postzegels te kopen. 

5. Ik sport twee keer per week om fit te blijven. 

6. We vinden het egoïstisch om Carlos niet uit te nodigen. 

7. Ellen belt de bioscoop om kaartjes voor de film te reserveren. 

8. Ik drink ’s ochtends drie koppen koffie om wakker te worden. 

9. Carla vindt het gevaarlijk om in de stad te fietsen. 

10. Jullie moeten nu rennen om de trein te halen. 

 

 

Oefening 26 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Ik ga naar de bakker om broodjes te kopen. 

2. Ik vind het leuk om te fietsen. 

3. Ik ga naar Amsterdam om de musea te bezoeken. 

4. Ik ga naar de universiteit om een studie te volgen. 

5. Ik vind het belangrijk om een diploma te halen. 

6. Ik stuur mijn collega een kaartje om hem te feliciteren. 

7. Ik heb een nieuwe laptop gekocht om mijn huiswerk in de trein te maken. 

8. Ik vind het moeilijk om salsa te dansen. 

9. Ik vind het vervelend om af te wassen. 
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10. Ik ga naar Parijs om mijn tante te bezoeken. 

 

Oefening 27 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Wil je morgen boodschappen doen? 

Je moet morgen boodschappen doen. 

Doe morgen boodschappen! 

2. Willen jullie met oefening 6 beginnen? 

Jullie moeten met oefening 6 beginnen. 

Begin met oefening 6! 

3. Wil je onze afspraak niet vergeten? 

Je moet onze afspraak niet vergeten. 

Vergeet onze afspraak niet! 

4. Kunnen jullie even geduld hebben. 

Jullie moeten even geduld hebben. 

Heb even geduld! 

5. Willen jullie je kamer opruimen? 

Jullie moeten je kamer opruimen. 

Ruim jullie kamer op! 

6. Kan je me met mijn huiswerk helpen? 

Je moet me met mijn huiswerk helpen. 

Help me met mijn huiswerk! 

7. Wil je je huiswerk inleveren? 

Je moet je huiswerk inleveren. 

Lever je huiswerk in! 

8. Wil je de buren uitnodigen? 

Je moet de buren uitnodigen. 

Nodig de buren uit! 

9. Willen jullie naar het bord kijken? 

Jullie moeten naar het bord kijken. 

Kijk naar het bord! 

10. Kun je dit woord opzoeken? 

Je moet dit woord opzoeken. 

Zoek dit woord op! 

11. Wil je nu weggaan? 

Je moet nu weggaan. 

Ga nu weg! 

12. Kunnen jullie een woordenboek kopen? 

Jullie moeten een woordenboek kopen. 

Koop een woordenboek! 

13. Willen jullie de telefoonrekening betalen? 

Jullie moeten de telefoonrekening betalen. 

Betaal de telefoonrekening! 

14. Wil je naar huis gaan? 

Je moet naar huis gaan. 

Ga naar huis! 

15. Wil je je mobiele telefoon uitdoen? 

Je moet je mobiele telefoon uitdoen. 

Doe je mobiele telefoon uit. 

16. Kan je mijn fiets repareren? 

Je moet mijn fiets repareren. 

Repareer mijn fiets! 

17. Kunnen jullie langzamer praten? 
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Jullie moeten langzamer praten. 

Praat langzamer! 

18. Kun je een beetje opschieten? 

Je moet een beetje opschieten. 

Schiet een beetje op! 

19. Wil je je boek pakken? 

Je moet je boek pakken. 

Pak je boek! 

20. Wil je de rommel opruimen? 

Je moet de rommel opruimen. 

Ruim de rommel op! 

 

Oefening 28 

1. De studenten zitten in de kantine. 

2. Ik heb een vriend. 

3. Jullie spreken Engels. 

4. Hij is 23 jaar. 

5. Barbara gaat naar Amsterdam. 

6. U studeert sociologie. 

7. We wonen in het centrum. 

8. Ik heet Sandra. 

9. Emma komt met de trein. 

10. Jullie gaan naar het park. 

 

Oefening 29 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Ik heet Willem. 

2. Willem en Mila wonen in Amsterdam. 

3. Ik spreek Engels, Frans en een beetje Nederlands. 

4. Mila komt uit Peru. 

5. Mijn adres is Malieplein 23. 

6. Willem is 29. 

7. Ik ben geboren op 19 juli 1987. 

8. Willem werkt in een ziekenhuis. 

9. Mila werkt bij een bank. 

10. Ik studeer biologie. 

 

Oefening 30 

1. Morgen trouwt mijn broer. 

2. Elke dag gaan we met de bus naar de les / naar de les met de bus. 

3. Maandag wordt hun opa 80 jaar. 

4. Ik zoek mijn boek. 

5. Zondag hebben we een feest. 

6. De computer staat op tafel. 

7. Vanavond wil ik dansen. 

8. In juli hebben jullie vrij. 

9. Haar oom werkt bij de politie. 

10. In de bus praten we over onze familie. 

 

Oefening 31 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Donderdag heb ik les. 

2. In de supermarkt koop ik groente en fruit. 
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3. In september ga ik op vakantie. 

4. Na de film gaan we naar een café. 

5. Over vijf jaar heb ik een diploma. 

6. In onze straat wonen veel oude mensen. 

7. Op 19 mei moet ik werken. 

8. Aan de universiteit studeren we Frans. 

9. Volgende week zijn we vrij. 

10. Op het strand lees ik een boek. 

 

Oefening 32 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Waar werk jij? 

2. Welke dag is het? 

3. Hoe oud is je broer? 

4. Waar wonen jullie? 

5. Wanneer heeft u les? 

6. Waar komen Laila en Christo vandaan? 

7. Wat is uw postcode? 

8. Wat studeert Carolien? 

9. Wanneer begint de les? 

10. Wat is het e-mailadres van de docent?   

 

Oefening 33 

1. Mario koopt een museumjaarkaart omdat hij vaak naar een museum gaat. 

2. Mila woont in Nederland want haar vriend is Nederlander. 

3. Laura en Julio spreken meestal Engels omdat ze niet goed Nederlands 

spreken. 

4. Als mijn fiets kapot is, neem ik meestal de bus. 

5. Willem en Theo gaan zaterdag naar Amsterdam omdat ze graag naar de 

expositie in de Nieuwe Kerk willen gaan. 

6. Ik ga morgen naar de stad want ik ga met mijn moeder winkelen / want ik ga 

winkelen met mijn moeder. 

7. Je kan naar een taalinstituut gaan als je een nieuwe taal wil leren. 

8. Omdat ik graag boeken lees, ga ik regelmatig naar de bibliotheek. 

9. We nemen het vliegtuig als we mijn familie willen bezoeken. 

10. Ik eet geen vlees omdat ik vegetariër ben. 

 

Oefening 34 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Ik ga naar de markt als ik vis wil kopen. 

2. Ik koop een nieuwe jas als het winter wordt. 

3. Ik ga naar de bakker omdat ik zin heb in croissants. 

4. Ik stop met Nederlands leren als ik de taal goed spreek. 

5. Ik lach omdat ik naar een komische film kijk. 

6. Ik lees de krant als ik uit mijn werk kom. 

7. Ik ga naar Barcelona omdat mijn broer daar woont. 

8. Ik ben erg moe als ik heb gesport. 

9. Ik wil verhuizen omdat ik graag een tuin wil. 

10. Ik koop bloemen als mijn moeder jarig is.  

11. Ik stuur een kaartje als mijn collega ziek is. 

12. Ik zoek een andere baan omdat ik een nieuwe uitdaging wil. 

13. Nederlanders eten beschuit met muisjes als iemand een baby heeft gekregen. 

14. Ik heb een museumjaarkaart omdat ik vaak naar musea ga. 
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Oefening 35 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Mijn zus woont in Moskou want haar man werkt daar. 

2. Ik ga naar mijn zus in Moskou als ik vrij heb. 

3. Zaterdag willen we naar Maastricht gaan omdat we naar het Bonnefantenmuseum 

willen gaan. 

4. Als het mooi weer is, ga ik morgen naar het park. 

5. Morgen moet hij naar zijn werk maar vandaag is hij vrij. 

6. Omdat ze een afspraak met de internist heeft, gaat ze morgen naar het 

ziekenhuis. 

7. Ik neem de trein als ik naar Amsterdam ga. 

8. We hebben een auto maar we nemen vaak de trein. 

9. Hij gaat naar de groenteboer want hij wil fruit kopen. 

10. Zondag gaan ze naar oma omdat oma een feestje geeft. 

11. Als ik nu niet ga, kom ik te laat. 

12. Omdat mijn moeder jarig is, koop ik een mooie bos bloemen. 

 

Oefening 36 

1. Michiel zegt dat hij met de auto naar zijn werk gaat. 

2. Manon en Ferry zeggen dat ze dit jaar tien jaar getrouwd zijn / zijn getrouwd. 

3. Julius zegt dat Ajax gisteravond van Feyenoord heeft gewonnen / gewonnen 

heeft. 

4. Ellen zegt dat ze morgen een afspraak bij de dokter heeft. 

5. De dokter zegt dat hij me een medicijn tegen de pijn geeft. 

6. Chris zegt dat hij zijn huiswerk niet heeft gemaakt / gemaakt heeft. 

7. Melinda zegt dat ze gisteren met een vriendin heeft gewinkeld / gewinkeld 

heeft. 

8. Michael zegt dat hij vrijdagavond met vrienden naar een concert gaat. 

9. Kevin zegt dat zijn ouders volgende week naar Nederland komen. 

10. Said en Karim zeggen dat ze oefening 3 niet begrijpen. 

 

Oefening 37 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Peter denkt dat hij griep heeft. 

2. We hopen dat het morgen mooi weer is. 

3. De dokter zegt dat ik in bed moet blijven. 

4. Ik heb op de radio gehoord dat de benzine morgen duurder wordt. 

5. De Amerikaanse president zegt dat er meer banen komen. 

6. Ik heb gelezen dat drop goed is voor je keel. 

7. De docent heeft gezegd dat we maandag een toets hebben. 

8. Carlos weet zeker dat Agnes 20 jaar is. 

9. We hebben gehoord dat je geslaagd bent. 

10. Hij denkt niet dat hij dit jaar op vakantie gaat. 

 

Oefening 38 

1. Dit is Karel. Ik ga met hem naar de bioscoop.  

2. Je oma is nu 80 jaar. Hoe gaat het met haar?  

3. Hoe heet je?  

4. Wij hebben les op maandag, dinsdag en donderdag.  

5. Karin leert Spaans. Ik help haar met het huiswerk.  
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6. Willem Alexander en Maxima wonen in Wassenaar. Ik ga morgen bij ze op 

bezoek.  

7. Karel komt morgen bij ons eten.  

8. Kristen en Anna volgen een cursus Nederlands. Ik maak mijn huiswerk met 

ze.  

9. Kan ik je helpen?  

10. Ik wil in de pauze met hem praten.  

11. U moet drie uur per dag studeren.  

12. Komen jullie volgende week naar mijn feestje?  

13. Mijn ouders wonen in Groningen. Ik zie ze één keer per maand. 

14. Geef ons maar een kopje thee.  

15. Kunt u haar een pen geven?  

16. Ik heb morgen een afspraak met u. 

Oefening 39 

1. We gaan vanmiddag naar de stad. 

2. Ik ga met hem naar de film. 

3. Ze drinken in de kantine koffie. 

4. Gaan jullie naar de bruiloft van Judith? 

5. Jullie praten over haar. 

6. We ontmoeten ze / hen in een café. 

7. De tas is van haar. 

8. Ze / Zij spreken goed Nederlands. 

9. Vanmiddag ga ik bij hem op bezoek. 

10. De docent geeft ons veel huiswerk. 

 

Oefening 40 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Mijn docent heet Pieter de Bruin. 

2. Nee, ze is niet thuis. 

3. Ja, hij woont in ons dorp. 

4. Nee, hij is mijn buurman. 

5. Ze zijn buiten. 

6. Nee, ze wonen in Canada. 

7. Ja, ze werken fulltime. 

8. Ja, ik maak altijd mijn huiswerk. 

9. Ja, deze pen is van mij. 

10. Ja, we wachten al lang op de trein. 

 

Oefening 41 

1. Koop jij een cadeautje voor Mila? Ja, ik koop het morgen. 

2. Hebt u een museumjaarkaart? Ja, hij zit in mijn portemonnee. 

3. Waar zijn de woordenboeken? Ze staan in lokaal 2.10. 

4. Ik heb nieuwe pennen. Ze schrijven goed. Wil jij ze ook proberen? 

5. Simon heeft een nieuwe kamer. Hij is klein maar gezellig. Hij heeft hem via 

een vriend. 

6. Lust je dropjes? Nee, ik vind ze niet zo lekker. In mijn land eten we ze niet. 

7. Mijn oma bakt twee taarten. Ik zet ze op tafel. Ze zijn snel op want iedereen 

vindt ze lekker. 

8. Ik neem elke dag een appel mee. Ik doe hem in mijn tas en eet hem om drie 

uur op. Hij smaakt een beetje zuur. 

9. Ik wil een T-shirt kopen. Het mag maximaal 10 euro kosten. 

10. In onze straat komt een nieuwe winkel. Hij gaat zaterdag open. 
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Oefening 42 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. We hebben hem volgende week. 

2. Hij staat voor mijn huis. 

3. Ik zet hem begin december. 

4. Ik vind ze heerlijk.   

5. Ik vier hem niet elk jaar. 

6. Hij staat in de badkamer. 

7. Ze hebben bijna elke dag vertraging. 

8. We vinden het mooi. 

9. Het is volgende week. 

10. Hij staat in de garage geparkeerd.  

 

Oefening 43 

1. Dit – Dat 

2. deze 

3. Dit – dat 

4. deze – die 

5. die / deze 

6. Deze – die 

 

Oefening 44 

1. Ik vind rode appels lekker. 

2. Mijn broer heeft een kleine kamer. 

3. Russisch is een moeilijke taal. 

4. De bruine laarzen kosten 95 euro. 

5. In het weekend eten we wit brood. 

6. Deze winkel is duur. 

7. De blauwe auto is van haar vader. 

8. Het artikel is erg interessant. 

9. Ik zoek een groen T-shirt. 

10. Hij vindt de spijkerbroek niet mooi. 

 

Oefening 45 

1. In de winter drink ik vaak warme chocolademelk maar in de zomer neem ik liever 

een koude ijsthee. 

2. Hij heeft goed contact met zijn broer maar de relatie met zijn zus is slecht. 

3. Vandaag draagt ze een zwarte rok met een witte bloes. 

4. Ik heb een langzame computer en een snelle laptop. 

5. We krijgen positieve en negatieve reacties op ons artikel. 

6. Deze jurk vind ik mooi maar daar zie ik een lelijke jurk. 

7. De Bijenkorf is een dure winkel. De HEMA is een goedkope winkel. 

8. Ze komt uit een klein gezin maar uit een grote familie. 

9. Luisteren vinden jullie moeilijk maar dit is een makkelijke tekst. 

10. Mijn dikke neef heeft een dunne moeder. 

 

 

Oefening 46 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Ik vind naar de film gaan leuker dan naar de disco gaan. 

2. Ik eet liever vis dan vlees. 

3. Ik vind Nederlands spreken moeilijker dan Nederlandse teksten lezen. 
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4. Ik woon liever in een stad dan in een dorp. 

5. Mijn eigen land is groter dan Nederland. 

6. Ik vind popmuziek mooier dan klassieke muziek. 

7. De trein is sneller dan de auto. 

8. Ik ben jonger dan de docent. 

9. Huiswerk maken is vervelender dan boodschappen doen. 

10. De bus nemen is duurder dan fietsen. 

 

Oefening 47 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Ik vind internetten het leukst. 

2. Ik vind de Nederlandse grammatica het moeilijkst. 

3. Ik vind koken het makkelijkst. 

4. Ik woon het liefst in een rustig dorp. 

5. Ik vind Haarlem de mooiste stad. 

6. Ik vind jazzmuziek het mooist. 

7. Ik vind Willem het aardigst. 

8. Ik vind Marco Borsato de beste zanger. 

9. Ik vind Goede Tijden Slechte Tijden het leukste programma. 

10. Ik eet het vaakst rijst met vis. 

 

Oefening 48 

1. Christel heeft meer neven en nichten dan Anja. Ze ziet haar neven en 

nichten één keer per jaar op de verjaardag van opa. Bob heeft de meeste 

neven en nichten. Hij ziet ze helaas weinig. 

2. Jonas vindt taco’s lekkerder dan pizza. Dus gaat hij vaak naar de 

Mexicaan. Het lekkerst(e) vindt hij bami. Zijn moeder maakt dat elke 

zondag voor hem. 

3. Ik vind tennis een leukere sport dan voetbal. Ik kijk graag naar deze 

sporten. Volleybal vind ik het leukst(e). Ik train twee keer per week en op 

zaterdag spelen we wedstrijden. 

4. Hij vindt de zwarte broek mooier dan de grijze broek. Ik vind de blauwe 

broek het mooist(e). Hij gaat de grijze en blauwe broek passen. 

5. De slippers zitten beter dan de bruine sandalen, maar ik vind ze niet zo 

mooi. De rode sandalen zitten het best(e). Ik koop ze. 

6. We gaan vaker naar het theater dan naar een popconcert. Naar de 

bioscoop gaan we het vaakst(e). We houden vooral van actiefilms. 

 

Oefening 49 

1. Ik kan niet dansen. 

2. Loes studeert niet in Delft. 

3. Hij maakt de oefening niet. 

4. Ik ga morgen niet met de fiets. 

5. Haar oma vindt koffie niet lekker. 

6. Alice heeft geen broer. Ze heeft een zus. 

7. We spreken geen Spaans. 

8. Mijn familie is niet groot. 

9. Patrick werkt niet in een ziekenhuis. 

10. Ik eet vandaag geen spaghetti. 

 

Oefening 50 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Nee, ik heb geen kinderen. 
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2. Nee, ik kom niet uit Nederland. 

3. Nee, ik eet vanavond geen soep. 

4. Nee, ik werk niet. 

5. Nee, ik kom niet uit een groot gezin. 

6. Nee, ik vind Nederland niet leuk. 

7. Nee, ik studeer niet veel. 

8. Nee, ik maak niet altijd mijn huiswerk. 

9. Nee, ik drink geen thee. 

10. Nee, ik kan niet dansen. 

 

Oefening 51 

1. de kaarten 

2. de huizen 

3. de jaren 

4. de stages 

5. de treinen 

6. de titels 

7. de vriendinnen 

8. de boeken 

9. de bonnen 

10. de feesten 

11. de flessen 

12. de kamers 

13. de weken 

14. de zonen 

15. de zussen 

 

Oefening 52 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Ik heb er zeventien. 

2. Ik heb er vier. 

3. Ik heb er negen. 

4. Ik drink er geen. 

5. Ik koop er vijf. 

6. Ik heb er ongeveer achttien.  

7. Ik zie er twaalf. 

8. Ik ken er vier. 

9. Ik maak er honderd. 

10. Augustus heeft er eenendertig. 

 

Oefening 53 

Voorbeelden van antwoorden: 

1. Ik wil er de Erasmusbrug zien. 

2. Daar hebben we veel mooie schilderijen gezien. 

3. Hij heeft er met plezier gewoond. 

4. Ze woont hier met haar man en dochter. 

5. Daar lees ik Spaanse kranten. 

6. We hebben er veel musea bezocht. 

7. Daar schijnt vaak de zon.  

8. Ik ben er dertig jaar geleden geboren. 

9. Hij heeft er vijftien jaar gewoond. 

10. Hier is het lekker rustig. 
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Oefening 54 

Voorbeelden: 

Er zitten vijftien cursisten in het lokaal. De cursisten praten met elkaar. 

Er hangt een kaart van Nederland aan de muur. De kaart hangt naast de kapstok. 

Er staan tassen op de grond. De tassen zijn van de cursisten. 

Er staat een computer op de tafel. De computer staat aan. 

Er staat een kopje op mijn tafel. In het kopje zit koffie. 

Er staan twee bomen. De bomen zijn groot. 

Er lopen drie vrouwen. De vrouwen praten met elkaar. 

Er klimt een kat in de boom. De kat is niet bang. 


