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Hoofdstuk 4

Antwoorden

1 Uit onderzoek blijkt dat 50% van de ongelukken zijn brandwondongelukken.
0 punten: de persoonsvorm van de bijzin staat op de verkeerde plaats

 
2 Ik heb een bewijs van inschrijving nodig om een cursus te doen. Mijn werkgever 

wil betalen als ik het bewijs kan tonen. Kunt u mij helpen?
1 punt

 
3 Sorry ik kan je niet helpen maar ik denk wel dat het zal het beste zijn als je de 

belastingdienst opbelt.
0 punten: de persoonsvorm van de bijzin staat op de verkeerde plaats

 
4 Ik ben nu bezig. Misschien kan we het later over praten.

0 punten: de vorm van de persoonsvorm moet pluralis zijn en het+over moet zijn:
er+over

 
5 Ik heb een probleem. Ik kan mijn rijexamen niet doen. Ik heb een ongeluk gehad.

1 punt
 

1 Ik heb een verzoeken aan jou.
Ik heb een verzoek aan jou.

2 Ik heb een onderzoek gedaan van de verschillende typen ongelukken. 
 Ik heb een onderzoek gedaan naar de verschillende typen ongelukken.

3 Ik heb vandaag het nieuws gehoord dat ik voor examen geslaagd ben dus ik wil 
graag bij uw bedrijf komen werken.
Ik heb vandaag het nieuws gehoord dat ik voor het examen geslaagd ben dus ik 
wil graag bij uw bedrijf komen werken.

4 Ik vind het niet een heel goed want het is altijd zoveel reclame in mijn brievenbus. 
Ik vind het niet heel goed want er is altijd zoveel reclame in mijn brievenbus. 

Oefening 1

Oefening 2
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1 Ik advies je naar jouw advocaat te gaan.
Ik adviseer je naar jouw advocaat te gaan.

2 Als u belt de beltarief is hoger dan de abonnementskosten.
Als u belt, is het beltarief hoger dan de abonnementskosten.

3 Het is een stukje zoals de naan met de honing kun je lekker eten.
Het is een stukje naan met honing dat je lekker kunt eten.

4 Ik wil zo graag juli vakantie moet krijgen. Dus er is schoolvakantie voor kinderen. 
Ik wil zo graag in juli vakantie krijgen. Dan is de schoolvakantie van de kinderen.

1 Ik kies voor optie 2 want de vaste kosten zijn laag.
2 Kunt u vragen of hij me terugbelt?
3 Ik heb u hierover een brief geschreven.
4 De docent is met de les begonnen.

1 Ik vind dat dat plan gunstig kan zijn.
2 Ik wil graag even spreken over de ongelukken met de kinderen die in het huis 
 gebeuren.
3 De witte auto heeft geprobeerd de zwarte auto te ontwijken.
4 Ik heb het nodig om te bewijzen dat ik sta ingeschreven.
5 Mijn twee kinderen blijven thuis.
6 De bouwkosten zijn vijftien miljard euro.
7 Het vijfde lesuur is vervallen.
8 Wanneer bent u begonnen met werken?
9 Mijn advies hier is om echt goed op te letten en niet te denken dat het duurste 
 product altijd het beste is.

10 U moet werken bij de uitleenbalie.

Oefening 3

Oefening 5

Oefening 6
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1 Als ik jou was, zou ik naar de belastingdienst bellen. 
2 Mijn werkgever zal de cursus wel betalen als ik laat zien dat ik ben ingeschreven.

Hier gebruik je zal omdat je praat over een grote waarschijnlijkheid
3 Mevrouw ik zou de volgende week rijexamen doen maar ik had een ongeluk. 
4 Ik denk wel dat het het beste zou zijn als je de belastingdienst opbelt.
 Het gaat om een advies, dus gebruik je zou.
5 Ik raad je aan om pasta met pesto te bestellen. Pesto is een lekkere saus met 

basilicum en kaas. Je zult het lekker vinden. 
Hier gebruik je zult omdat je praat over een grote waarschijnlijkheid

6 Eerst zullen we verzamelen in de vergaderkamer en ik zou ook vijf kopieën van het 
contract willen hebben. 

7 Nou, ik heb het bewijs nodig omdat mijn werkgever de cursus voor mij zal 
betalen. 

De verkeersveiligheid in onze wijk is heel slecht. Het aantal verkeersongevallen in 
onze wijk is sinds 1999 gestegen dus ik geloof dat wij moeten er iets mee doen. 
Bijvoorbeeld: wij kunnen een paar verkeersdrempels in de straten plaatsen of 
we kunnen ook een paar rotondes bouwen maar vind ik ook dat wij een beperkte 
maximale snelheid moeten invoeren om onze wijk veiliger te maken. Natuurlijk 
hebben wij ook een paar waarschuwingsborden nodig. Misschien wij kunnen ook 
een verbod voor auto’s instellen maar ik geloof dat het het beste zou zijn als wij 
beperkingen aan de maximale snelheid kunnen stellen. Ik ben van mening dat we 
de auto’s in onze wijk niet verbieden kunnen. Dus wij moeten misschien andere 
dingen doen om het veiliger te maken met rotondes en verkeersdrempels. Ja dat 
de meest belangrijke dingen zijn.

Oefening 7

Oefening 8
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1 Je hebt een conditietest in het ziekenhuis gedaan. Je belt op om de uitslag van de 
test aan de doktersassistente te vragen. Vraag de assistente om de uitslag.

 u  jij
Gebruik hier ‘u’ want het is een formele situatie met iemand die je niet kent.

2 Je was ziek en kan daardoor niet naar het college van vandaag. Je belt een me-
destudent om te horen wat er allemaal behandeld is in het college. Wat vraag je 
hem?

 u  jij
Gebruik hier ‘je’ want het is iemand die je kent, een informele situatie.

3 Je secretaresse heeft een email geschreven die je nog een keer controleert.  
Er staan een paar spelfouten in. Vertel de secretaresse dat ze fouten moet  
verbeteren.

 u  jij
Gebruik hier ‘je’ want het gaat om een collega. Je bent wel haar baas maar we 
gebruiken dan meestal toch ‘je’.

4 Je buurman begint iedere avond om 23.00 uur piano te spelen. Je kunt daardoor 
niet slapen. Je gaat naar hem toe om erover te klagen. Wat zeg je tegen hem?

 
 u  jij

Als je hem aanspreekt met ‘meneer’, zeg dan ook ‘u’. Als je hem aanspreekt met 
zijn voornaam, gebruik dan ‘je’.

5 Je moet heel veel printen. Er komt een collega naast je staan met één blaadje in 
zijn hand. Wat vraag je aan hem?

 u  jij
Gebruik hier ‘je’ want het is een collega en een informele situatie.

6 Je hebt een mooie jas gezien in de winkel. Je weet alleen niet of die jas in de was-
machine gewassen kan worden. Wat vraag je aan de medewerker van de winkel?

 u  jij
 Je kent de persoon niet, dus gebruik ‘u’.

Oefening 10
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We hebben nieuwe kledingvoorschriften gekregen. Mannen moeten een pak dragen 
met stropdas en ze / zij moeten daarbij nette schoenen aan. Je mag dus geen 
gympen meer dragen. Vrouwen moeten een mantelpakje dragen met een panty.  
Zij / ze moeten schoenen met een hak dragen. We moeten vanaf nu ook een badge 
dragen met onze naam erop.

Mag ik u wat vragen? Bent u bekend hier in de buurt? Kunt u mij misschien zeggen 
waar ik hier een postkantoor kan vinden?

Goedemorgen meneer. Jolanda Smit kan vandaag niet naar de les komen. Zij heeft 
koorts en heel veel keelpijn en voelt zich niet lekker. Kunt u dat noteren?

Het college waarover ik je vertelde begint over drie weken. Je kunt je nog inschrijven 
bij de administratie maar je moet dat wel snel doen want er is veel belangstelling 
voor.

Ik denk dat we voor deze functie het beste mevrouw Assaidi kunnen aannemen 
want zij heeft de meeste ervaring en bovendien is zij enthousiast. De heer Slagveer 
lijkt me minder geschikt omdat hij geen onderwijservaring heeft en hij kwam ook 
ongeïnteresseerd over tijdens ons gesprek.

1 Je moet uitstappen op de Schoolstraat. Daar woon ik.
2  Ik wil graag een bon van deze artikelen voor onze administratie. GOED
3  Ik wil graag in juli vakantie krijgen want de kinderen hebben dan vakantie van school.
4 Het papier in de printer is op. Weet jij hoe ik het moet vervangen? GOED
5 Ik heb echt lichamelijke klachten: ik heb zweethanden en ik heb hoofdpijn.
6 Het is beter het kind niet alleen te laten.
7 Je kunt eerst twee jaren op het voorbereidende wetenschappelijk onderwijs (vwo) 

zitten en dan naar het wetenschappelijk onderwijs gaan.
8 De rijst valt uit de doos omdat de doos kapot is.
9 Je moet kiezen voor de schoenen van het eigen merk van V&E want dat zijn de 

betrouwbare schoenen. GOED
10 We hebben geen college vandaag want de heer Visser is ziek. GOED

1 Soms ze laten de kinderen lang alleen in de keuken.
2 Wij hebben een oefening gedaan met een model en wij hadden het boek erbij.
3 Ik zou je aanraden om de website van de belastingdienst te zoeken.
4 Zelf vind ik een luchthaven in zee wel goed hoewel er heel veel kosten zijn.
5 De veiligheidsproblemen zijn groot en de aanlegtijd van die uitbreiding is 5 jaar.
6 In de brief zitten nog veel fouten. Je kan hem niet posten.

Oefening 11

Oefening 13

Oefening 15


