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Enkele veelgebruikte signaalwoorden en voorbeeldzinnen 
 
signaalwoord of – formulering 
 

betekenis  voorbeeldzin 

ten eerste, en, eveneens, zowel 
... als, daarbij, vervolgens, 
bovendien, verder, ook, een 
andere, daarnaast, ten slotte, tot 
slot.  

opsomming  Ten eerste vind ik Amsterdam een 
mooie stad en verder vind ik het een 
heel gezellige stad.  

zoals, bijvoorbeeld, zo, een 
voorbeeld, dat betekent, dat 
komt voor bij, ter illustratie, dat 
houdt in, onder andere, neem 
nu, ter verduidelijking.  

toelichting/voorbeeld  In de kantine kun je verschillende 
broodjes kopen, bijvoorbeeld 
pistolets met kaas of bruine bollen 
met salami.  

eerst, vervolgens, dan, daarna, 
later, voorafgaand, toen, terwijl, 
voordat, nadat, zodra, vroeger.  

volgorde in tijd Eerst woonde hij hier alleen en  nu  
is zijn vrouw hier ook komen wonen.   

door, waardoor, daardoor, 
doordat, zodat, te danken aan, te 
wijten aan, als gevolg van, had 
als gevolg, wegens.  

oorzaak/gevolg  De boom voor mijn huis is 
omgewaaid doordat het zo hard 
heeft gestormd.  

want, omdat, dat blijkt uit, 
hierom, aangezien, vanwege, 
wegens, namelijk, immers, 
daarom.  

reden/verklaring Wij blijven nog even zitten, omdat 
het hier zo gezellig is.  

om ... te, door te, door middel 
van, met behulp van, opdat, 
daarmee, daartoe, met als doel, 
daarvoor.  

doel/middel  Ik slik elke dag een vitaminepil, 
opdat ik deze winter geen griep 
krijg./ Ik slik elke dag een vitaminepil 
om te voorkomen dat ik griep krijg. 

als, indien, mits, wanneer, tenzij, 
een voorwaarde is.  

voorwaarde  U kunt bij ons een auto huren, mits u 
een geldig rijbewijs hebt. 

enerzijds/anderzijds, niettemin, 
toch, echter, maar, daarentegen, 
toch, integendeel, in plaats van, 
in tegenstelling tot. 

tegenstelling  In de zomer is het weer wel lekker in 
Nederland, maar in de winter is het 
vaak heel koud.  

net als, zoals, evenals, hetzelfde 
als, in vergelijking met, 
vergeleken met.  

vergelijking  Vergeleken met mijn eigen land, is 
de Nederlandse natuur niet zo 
bijzonder.  

dus, kortom, concluderend, 
samenvattend, hieruit volgt, 
uiteindelijk, hieruit kunnen we 
afleiden, samengevat, alles bij 
elkaar, met andere woorden, al 
met al, alles overziend.  

samenvatting of 
conclusie  

Al met al kunnen we zeggen dat 
Nederlanders over het algemeen 
niet zo spontaan zijn.  

 
 


