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Schrijf je na of naar? 

Taal   maat

 Na of naar?

Schrijf naar

Ja


Gaat het in de zin om een 
volgorde? Dus om een plaats in de 

tijd (‘later dan’) of in een rij of 
opsomming (‘volgend op’)?


Nee


Schrijf na

Voorbeelden
 

 Na de les gaan we     
 koffiedrinken.



 Na afloop gaan we    
 koffiedrinken.



 We vertrokken na     
 zonsopgang.



 Na de slaapkamer kom je  

 in de badkamer.



 Ze finishte net na de winnaar.



 

 Tip: je kunt na + het woord dat 
 daarachter staat, vaak 

 vervangen door ‘daarna’.



Voorbeelden



 Daarna gaan we koffiedrinken.



 We vertrokken daarna.



 Daarna kom je in     
 de badkamer.



 Ze finishte net daarna.
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Naar kan een richting aangeven.



Voorbeelden 



De trein naar Den Haag is 

gelukkig op tijd. 


Ik ga liever fietsen dan naar 
het strand.




Naar kan ‘volgens’ betekenen.



Voorbeelden 

		 

Dat nieuwe huis is naar ons 
idee erg mooi. 

	

Naar de letter van de wet is 

dat verboden.





Naar kan een vast voorzetsel 

bij een werkwoord   zijn.
 

Voorbeelden	



Onze katten zijn genoemd 
naar filmsterren. 

(van: noemen naar) 


Het ruikt hier naar 
pompoensoep. 

(van: ruiken naar) 

	

 In de winter verlangen we 
naar de zon. 

(van: verlangen naar)





Naar komt voor in vaste 
combinaties.



	Voorbeelden
 

Ze hebben het hier naar 
hun zin. 


Naar verhouding is dit best 
een grote kamer.



Ik schrijf u naar aanleiding 

van uw vacature.



Naar alle waarschijnlijkheid 
ben ik geslaagd!
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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?  




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. 
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