Lijst werkwoorden met vast voorzetsel
zich abonneren op
afhankelijk zijn van
antwoord geven op
bang zijn voor
beginnen met
zich bemoeien met
bezig zijn met
bezorgd zijn over
bezuinigen op
boos zijn op
zich concentreren op
condoleren met
deelnemen aan
denken aan
discussiëren over
het eens zijn met
zich ergeren aan
ervaring hebben met
feliciteren met
gebruik maken van
geïnteresseerd zijn in
gek zijn op
geld overmaken naar
geld uitgeven aan
genieten van
een hekel hebben aan
op de hoogte zijn van
zich houden aan
houden van
informeren naar
zich inschrijven voor
invloed hebben op
kennismaken met
kijken naar
kritiek hebben op
lachen om
lijken op
luisteren naar
meedoen met
nadenken over
praten met/over
reageren op
reclame maken voor
rekening houden met
respect hebben voor
samenwerken met
zich schamen voor
schrikken van

Ik heb me geabonneerd op de lokale krant.
Hij is nog steeds financieel afhankelijk van zijn ouders.
Kun jij antwoord geven op die vraag?
Ben je bang voor spinnen?
Zullen we beginnen met de les?
Zijn ouders bemoeien zich altijd met zijn huiswerk.
Ze zijn druk bezig met het kerstdiner.
Hij is bezorgd over de slechte situatie in zijn land.
De regering wil meer bezuinigen op kunst en cultuur.
Ze is boos op haar vriend, want hij is weer te laat.
Ik moet me goed concentreren op deze tekst.
Gecondoleerd met het overlijden van je oma.
Hij neemt dit jaar deel aan een zomerschool in Utrecht.
We denken vaak aan onze familie.
Zij discussiëren thuis vaak over politiek.
Ik ben het niet met je eens!
Hij ergert zich aan mensen die een appel eten in de trein.
Ik zie dat je veel ervaring hebt met dit werk.
Gefeliciteerd met jullie trouwdag!
Kan ik even gebruik maken van jullie toilet?
Hij is erg geïnteresseerd in fotografie.
Ze is echt gek op haar vriend.
Je kunt het geld overmaken naar onze rekening.
Hij geeft veel geld uit aan muziek.
Ze genieten van de vakantie.
Ze heeft een hekel aan mensen die te laat komen.
Hij is op de hoogte van het laatste nieuws.
Zij houdt zich altijd aan haar afspraken.
Ik hou van jou!
Ik wilde graag informeren naar de openingstijden.
Kan ik me nog inschrijven voor een cursus Japans?
Het weer heeft veel invloed op zijn humeur.
Zullen we even kennismaken met de nieuwe buren?
Kijk je weleens naar een soapserie op de televisie?
De mensen hebben veel kritiek op zijn ideeën.
De kinderen lachen om de grapjes van de clown.
Je lijkt echt op je moeder.
Hij luistert nooit naar zijn ouders.
Wil je meedoen met ons spel?
Heb je al over mijn voorstel nagedacht?
Hij praat met zijn collega’s nooit over zijn problemen.
Kun je even reageren op die e-mail?
In deze folder wordt reclame gemaakt voor elektronica.
Hij houdt nooit rekening met haar gevoelens.
Kinderen moeten respect hebben voor hun docent.
We willen met internationale bedrijven samenwerken.
Zij schaamt zich voor haar grote neus.
We zijn erg geschrokken van het slechte nieuws.
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solliciteren naar
slagen voor
slecht zijn in
sparen voor
spijt hebben van
stemmen op
stoppen met
tevreden zijn met
trek hebben in
trots zijn op
trouwen met
verantwoordelijk zijn voor
zich verbazen over
vergelijken met
zich vergissen in
zich verheugen op
verlangen naar
verliefd zijn op
verliezen van
verslaafd zijn aan
verstand hebben van
vluchten voor
zich voorbereiden op
zich voorstellen aan
een vraag stellen over
waarschuwen voor
wachten op
wennen aan
werk overdragen aan
zin hebben in
zich zorgen maken over
zorgen voor

Ik heb gesolliciteerd naar een nieuwe functie.
Hij is geslaagd voor zijn rijexamen.
Ik ben erg slecht in het onthouden van namen.
Zij heeft lang gespaard voor een goede gitaar.
Zij heeft spijt van haar studiekeuze.
Op wie ga jij stemmen bij de volgende verkiezingen?
Hij is gestopt met zijn muzieklessen.
Ben je tevreden met je salaris?
Ik heb trek in een kroket!
Gefeliciteerd met je nieuwe baan. Ik ben zo trots op je!
Hij is getrouwd met zijn jeugdliefde.
Vandaag ben jij verantwoordelijk voor dat werk.
Zij verbaast zich over de voorzetsels in het Nederlands.
Dat is appels met peren vergelijken.
Hij heeft zich vergist in de datum.
Ik verheug me op Kerstmis met mijn familie.
Verlang jij ook zo naar een kop warme chocolademelk?
Ik ben verliefd op je.
Als we gaan tennissen, verlies ik altijd van jou.
Hij is verslaafd aan gamen.
Heb jij verstand van computers?
Zij zijn gevlucht voor de oorlog.
Heb jij je goed voorbereid op de test?
Ik zal me even aan jullie voorstellen. Ik ben Jan de Graaf.
Mag ik nog een vraag stellen over oefening 6?
De weerman heeft gewaarschuwd voor mist op de weg.
Ik wacht hier op je.
Zij kan niet wennen aan het gebruik van een agenda.
Zij zal het werk aan jou overdragen.
Heb je zin in een ijsje?
Ik maak me zorgen over zijn schoolprestaties.
Wil je tijdens mijn vakantie voor de planten zorgen?
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