Taal maat

Er, daar, hier of

waar + voorzetsel

*

Schrijf je er, daar, hier of waar
vast aan het voorzetsel 

dat erachter staat?
*


Voorzetsel
Voorbeelden van voorzetsels zijn:
aan, achter, bij, met, naar, op, voor. 



*

Staat er een voorzetsel  

achter er, daar, hier of waar?

In bijvoorbeeld ‘Ik ga met de trein
naar mijn werk’ legt ‘met’ de relatie
tussen ‘ga’ en ‘de trein’. ‘Naar’ legt
de relatie tussen ‘ga’ en ‘mijn werk’. 


De functie van een voorzetsel is dus:
relaties leggen. 
























Nee


Ja


 


Werkwoord*

Met het werkwoord geef je aan
welke handeling, welk proces of
welke toestand in de zin centraal
staat: Wat gebeurt er? Wat is er 

aan de hand? Wat is het geval?  















































*
*

Er, daar, hier 

en waar zijn
afzonderlijke

woorden.



Is dat voorzetsel het begin van 

het werkwoord in de zin?


Bijvoorbeeld: overblijven,
inparkeren, opruimen, opgeven?

+

Tip: of een voorzetsel 

één geheel vormt met het 

werkwoord dat erachter 

staat, kun je opzoeken op:
onzetaal.nl

Voorbeelden 
 
•

Er komt een auto aan. 


•

Gelukkig is het daar 

altijd gezellig. 


•

Ik heb jullie hier uitgenodigd. 


•

Nu zijn we waar we 

willen zijn!


Ja

Nee


 




*


Voorzetsel
Voorbeelden van voorzetsels zijn:
aan, achter, bij, met, naar, op, voor. 


In bijvoorbeeld ‘Ik ga met de trein
naar mijn werk’ legt ‘met’ de relatie
tussen ‘ga’ en ‘de trein’. ‘Naar’ legt
de relatie tussen ‘ga’ en ‘mijn werk’. 


De functie van een voorzetsel is dus:
relaties leggen. 






























*

Schrijf er, daar,
hier of waar 

niet vast aan 

het voorzetsel.




Staan er meer voorzetsels 

in de zin?

Voorbeelden


•

Ik ben benieuwd wie

er over zal blijven. 



•

Kun jij hier inparkeren?



•

Wat fijn dat je  

daar opruimt.


 

•

Dit is een school waar 

opgeven niet nodig is.


Ja

Nee


*
*

Schrijf het voorzetsel dat níét
bij het werkwoord hoort, 

aan er, daar, hier of waar vast.



*

Bijvoorbeeld: blijven bij,
parkeren achter, 

vertrouwen op, hopen op

Schrijf het voorzetsel dat wél 

bij het werkwoord hoort, aan 

het werkwoord vast als het

daar direct vóór staat.

Werkwoord*

Met het werkwoord geef je aan
welke handeling, welk proces of
welke toestand in de zin centraal
staat: Wat gebeurt er? Wat is er 

aan de hand? Wat is het geval?  




Voorbeelden


Voorbeelden



*


Voorzetsel
Voorbeelden van voorzetsels zijn:
aan, achter, bij, met, naar, op, voor. 



•

In bijvoorbeeld ‘Ik ga met de trein
naar mijn werk’ legt ‘met’ de relatie
tussen ‘ga’ en ‘de trein’. ‘Naar’ legt
de relatie tussen ‘ga’ en ‘mijn werk’. 



•

De functie van een voorzetsel is dus:
relaties leggen.

Onze Taal

Schrijf er, daar, hier of waar 

vast aan het voorzetsel .



Ik ga ervan uit dat het lukt.

(‘van’ moet vast aan er, ‘uit’ 

hoort bij het werkwoord 

uitgaan) 



Zullen we daarop 

terugkomen?

(‘op’ moet vast aan er, ‘terug’ 


•

Ik blijf erbij dat fietsen 

leuk is.



•

Parkeer maar meteen 


•

Het komt goed, vertrouw 

daarop!



•

Waarop hoop jij het meest?

hierachter. 



hoort bij het werkwoord 

terugkomen) 



•

Het gaat stormen! 


•

Waaraan zou jij willen 

meewerken?

(‘aan’ moet vast aan waar, 

‘mee’ hoort bij het 

werkwoord meewerken)


www.onzetaal.nl


085 - 00 28 428
Paleisstraat 9

2514 JA Den Haag

Bereid je hierop voor!

(‘op’ moet vast aan hier, 

‘voor’ hoort bij het 

werkwoord voorbereiden) 



Ontwerp:

Runa & Anneke

